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GGra zespołowa
Niektóre ludzkie działania bywają efektywne, 
gdy prowadzone są w pojedynkę. Inne wyma-
gają kolektywnej współpracy. Taką bardziej 
grą zespołową niż samotną walką z duchem 
i materią – było od zarania dziejów budow-
nictwo. Powodzenie inwestycji zależało od 
umiejętności koordynacji działań. Warun-
kiem była możliwość stosowania wspólnego 
języka. Posługiwanie się takim samym słow-
nictwem przez inwestora, projektanta i wy-
konawcę, pozwala ustalić zakres zamówienia 
i ułatwia realizację projektu. Im bardziej jed-
noznaczny i precyzyjny jest język uczestni-
ków procesu inwestycyjnego, tym większa 
jest efektywność działania. Każda rozmowa 
może wówczas stać się przynoszącym poro-
zumienie dialogiem, pozwalającym zwiększać 
dochód każdemu z podmiotów. W sytuacji 
utraty zdolności mówienia wspólnym języ-
kiem, spada wydajność i zmniejsza się zysk 
inwestorów, zgodnie z regułami ekonomii. 
Czy dzisiaj, po tysiącach lat praktyki, posłu-
gujemy się czytelnym, klarownym językiem 

czy też część problemów to efekt trudności 
porozumiewania się uczestników procesu in-
westycyjnego?

Monologi równoległe
Obowiązujący w Polsce system prawny regu-
lujący procesy inwestycyjne zawiera kilkaset 
aktów prawa. Powstały one w różnym okresie 
czasu i są efektem pracy kolejno działających le-
gislatorów. Sporządzone w ten sposób ustawy 
i rozporządzenia oparte są często na odmiennej 
ideologii i przypominają monologi równoległe.

Problem niespójności zaczyna się już na 
poziomie definicji pojęć, którymi posługują się 
akty prawa. Sytuacje, w których pojawiają się 
takie same określenia dla odmiennej treści lub 
też te same lub zbliżone do siebie pojęcia mają 
różne definicje – do najszczęśliwszych nie na-
leżą. Wyrazistymi przykładami pojęć wprowa-
dzających znaczne zamieszanie są: „powierzch-
nia zabudowy”, „powierzchnia biologicznie 
czynna”, „teren biologicznie czynny”, „wysokość 
budynku”, „wysokość zabudowy” oraz „wysokość 
górnej krawędzi elewacji frontowej”. Ich defini-

cje zamiast ujednoznaczniać język, stają się 
źródłem daleko idących nieporozumień.

Powierzchnia zabudowy  
– do trzech razy sztuka
„Powierzchnia zabudowy” – to pojęcie służące 
określaniu jednego z kluczowych parametrów 
obiektów budowlanych. Wielkość powierzchni 
zabudowy może decydować o wyborze ścieżki 
proceduralnej w urzędach. Wielkość ta słu-
ży także szacunkowej ocenie budynków pod 
względem ekonomicznym. Możliwość precy-
zyjnego określania powierzchni zabudowy ma 
znaczenie dla sprawności przebiegu procesu 
inwestycyjnego. Z nieznanych powodów z bie-
giem lat pojawiły się trzy rozbieżne definicje 
tego pojęcia. Każda z nich jest obowiązująca.

Te trzy obowiązujące równocześnie defini-
cje „powierzchni zabudowy” to:

  Definicja powierzchni zabudowy podana 
w § 63 ust. 2. Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków: „Przez powierzchnię 
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 Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa.  
 (...) rzekli: chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę (...). A Pan  
 zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali  
 ludzie i rzekł: są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę  
 i to jest przyczyną, że zaczęli budować. (...) pomieszajmy tam  
 ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. W ten sposób Pan  
 rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi i tak nie  
 dokończyli budowy tego miasta.   
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zabudowy rozumie się pole powierzchni fi-
gury geometrycznej określonej przez kontur, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 3.”
 (Według ust. 1. pkt 3 – kontur wyznaczany 
jest przez prostokątny rzut na płaszczyznę 
poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian 
zewnętrznych kondygnacji przyziemnej bu-
dynku, a w budynkach posadowionych na fi-
larach, kondygnacji opartej na tych filarach).

  Definicja powierzchni zabudowy podana 
w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko: „przez powierzchnię zabu-
dowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą 
przez obiekty budowlane oraz pozostałą po-
wierzchnię przeznaczoną do przekształcenia 
w wyniku realizacji przedsięwzięcia”.

  Definicja powierzchni zabudowy podana 
w Polskiej Normie PN-ISO 9836 „Właści-
wości użytkowe w budownictwie”:

	    Przez powierzchnię zabudowy rozumie się 
powierzchnię terenu zajętą przez budynek 
w stanie wykończonym.

	    Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona 
przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi 
budynku na powierzchnię terenu.

	    Do powierzchni zabudowy nie wlicza się: po-
wierzchni obiektów budowlanych ani ich czę-
ści nie wystających ponad powierzchnię tere-
nu; powierzchni elementów drugorzędnych, 
np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrz-
nych, daszków, markiz, występów dacho-
wych, oświetlenia zewnętrznego; powierzchni 
zajmowanej przez wydzielone obiekty po-
mocnicze (np. szklarnie, altany, szopy).

Obfitość definicji „powierzchni zabudowy” 
stawia przed uczestnikami procesu inwesty-
cyjnego trudnie pytania.

Pytanie numer 1
Według art. 29.1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowane – wielkość powierzchni zabu-
dowy stanowi kryterium podziału inwestycji 
na wymagające albo „pozwolenia na budowę” 
albo „zgłoszenia” (dotyczy m.in. budynków 
gospodarczych, wiat, przydomowych oranże-

rii, ogrodów zimowych). W związku z taką pro-
cedurą pojawia się pytanie przy zastosowaniu 
której definicji „powierzchni zabudowy” ba-
dane są w urzędach wnioski celem rozdziele-
nia na ścieżkę „zgłoszeń” lub ścieżkę „decyzji 
o pozwoleniu na budowę”?

Brak w ustawie Prawo budowlane definicji 
określającej powierzchnię zabudowy lub wska-
zującej według jakich zasad należy obliczać 
powierzchnię zabudowy obiektów budowla-
nych (w tym wiat, o których mowa w art. 29. 1. 
pkt 2), powoduje niemożność jednoznacznego 
zakwalifikowania inwestycji jako podlegającej 
procedurze „zgłoszeń” czy też procedurze uzy-
skania „decyzji o pozwoleniu na budowę”. 

Pytanie numer 2
Według art. 35. 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowane – przed wydaniem decy-
zji o pozwoleniu na budowę właściwy organ 
sprawdza m.in. zgodność projektu budowla-
nego z ustaleniami decyzji wzizt w przypadku 
braku planu miejscowego. Procedura taka każe 
postawić pytanie – w jaki sposób badana jest 

1
według obowiązującego prawa 
– w projekcie mogą znaleźć 
się trzy odmienne wyliczenia 
„powierzchni zabudowy”, 
różniące się między sobą 
w znaczący sposób.

sytuacja taka nie sprzyja 
prowadzeniu dialogu 
projektanta z inwestorem 
oraz może powodować błędne 
odczytywanie projektu przez 
wykonawców.
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2  
Jak obliczać powierzchnię 
biologicznie czynną, biorąc pod 
uwagę fakt, iż każda dodatkowa 
„zielona ściana”, w tym wysokie 
drzewa, taką powierzchnię 
biologicznie czynną realnie 
zwiększają.

w urzędach taka zgodność, w sytuacji w któ-
rej wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki ustalony 
został w decyzji wzizt w oparciu o powierzch-
nię zabudowy wyliczoną na podstawie de-
finicji podanej w Rozporządzeniu w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków, natomiast 
powierzchnia zabudowy budynku wskazana 
w projekcie budowlanym, wyliczona została 
na podstawie Polskiej Normy PN-ISO 9836?

Stosowanie odmiennych definicji, pochodzą-
cych z różnych aktów prawa, powoduje niemoż-
ność prostego porównania parametrów, ponie-
waż każdy z nich wyliczony mógł być w oparciu 
o inną definicję powierzchni zabudowy.

Pytanie numer 3
Ponieważ projekty niektórych inwestycji 
wymagają wskazania powierzchni zabudo-
wy obliczonej na podstawie Rozporządzenia 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz równocześnie 
wymagają wskazania w projekcie budowlanym 
powierzchni zabudowy wyliczonej na podsta-

wie Polskiej Normy PN-ISO 9836, to pojawia 
się pytanie – jakim językiem rozmawiać może 
projektant z inwestorem, w sytuacji w której 
inwestycja charakteryzowana jest dwoma 
różniącymi się powierzchniami zabudowy 
i rozbieżność między nimi może sięgać przy-
kładowo kilkuset procent? Konieczność posłu-
giwania się w jednym projekcie odmiennymi 
definicjami powierzchni zabudowy, generują-
cymi rozbieżne wartości, powoduje możliwość 
błędnego odczytywania parametrów, prowa-
dzącą na kolejnych etapach działań inwesty-
cyjnych do wielu nieporozumień 1 .

Biologicznie czynny teren  
czy powierzchnia
Przepisy prawa inwestycyjnego wprowadziły 
dwa podobnie brzmiące pojęcia: „powierzchnia 
biologicznie czynna” oraz „teren biologicznie 
czynny”.

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy projektu budowla-

nego – w § 8 ust. 2 pkt 4 ustalającym co 
powinna określać część opisowa projektu 
zagospodarowania działki lub terenu, po-
sługuje się sformułowaniem „powierzchnia 
biologicznie czynna”, nie wskazując na żad-
ną definicję tego pojęcia.

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie – posługuje 
się sformułowaniem „teren biologicznie 
czynny”. Definicja tego pojęcia zawarta 
w § 3 pkt 22 tego Rozporządzenia określa, 
iż ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o te-
renie biologicznie czynnym – „należy przez 
to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną 
urządzoną w sposób zapewniający natu-
ralną wegetację, a także 50% powierzchni 
tarasów i stropodachów z taką nawierzch-
nią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę 
powierzchniową na tym terenie”.

Czy pomiędzy „powierzchnią biologicznie 
czynną” a „terenem biologicznie czynnym” 
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postawić można znak równości? Z powodu 
braku definicji „powierzchni biologiczne czynnej” 
w obowiązujących aktach prawa, warto spraw-
dzić co na ten temat sądzą fachowcy specjalizu-
jący w problematyce terenów zielonych 2 .

W opracowaniu „Wykorzystać wszystkie 
atuty zieleni” autorstwa Małgorzaty Bartnic-
kiej i Izabelli Ullman (Wydział Architektury, 
Politechnika Białostocka) przeczytać można, 
iż „Nawet pojedyncze drzewo jest w stanie ob-
niżyć temperaturę powierzchni gleby i powietrza 
wokół siebie. (...) Zielone ściany zdecydowanie 
zwiększają powierzchnię biologicznie czynną. 
(...) Po przeanalizowaniu właściwości tradycyj-
nych pnączy należy podkreślić, że nie wymaga-
ją dużej powierzchni nasadzenia; jedno pnącze 
zajmujące 1 m² powierzchni gruntu jest w stanie 
pokryć 100 m² powierzchni ściany”.

Natomiast autor artykułu „Zielone da-
chy ekstensywne jako adaptacja powierzchni 
straconej w osiedlach mieszkaniowych” (Jan 
Łukaszkiewicz, e-kwartalnik „Dachy Zielone”, 
nr 3/2010) stwierdza: „stopień rekompensaty 
przez zielony dach zajętego pod budowę tere-
nu biologicznie czynnego określa się na różne 
sposoby. W myśl rozporządzenia ministra in-
frastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie w Polsce uznaje się, że zielony dach 
w połowie rekompensuje utraconą na rzecz 
zabudowy powierzchnię biologicznie czynną. 
W innych krajach wdrażane są dużo bardziej 
zaawansowane metody wskaźnikowej oceny 
ilościowej i jakościowej szaty roślinnej, któ-
re z powodzeniem mogą wskazywać stopień 
rekompensaty przyrodniczej w postaci dachu 
zielonego, np. metoda GnP (Greenery Provision) 
oparta o współczynnik GAI (Green Area Index). 
Współczynnik GAI określa stosunek powierzchni 
liści (traw, krzewów, drzew) do powierzchni tere-
nu jaki zajmuje roślinność”.

Analiza przytoczonych tekstów nakłania 
do postawienia tezy, iż pojęcia: „powierzch-
nia biologicznie czynna” i „teren biologicz-
nie czynny” trudno uznać za tożsame zna-
czeniowo. 

Taki wniosek skutkuje kolejnymi problema-
mi interpretacyjnymi. Ich źródłem jest art. 35 
ustawy Prawo budowlane.

Ponieważ według art. 35. 1. ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowane – przed wyda-
niem decyzji o pozwoleniu na budowę właści-
wy organ sprawdza m.in. zgodność projektu 
zagospodarowania działki lub terenu z przepi-
sami, w tym techniczno-budowlanymi, to po-
jawia się pytanie – w jaki sposób badana jest 
w urzędach taka zgodność, w sytuacji w której 
projekt zagospodarowania działki zawiera in-
formację o „powierzchni biologicznie czynnej” 
natomiast § 39 Rozporządzenia w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie stanowi, iż na 
działkach budowlanych, przeznaczonych pod 
zabudowę wielorodzinną, budynki opieki zdro-
wotnej (z wyjątkiem przychodni) oraz oświaty 
i wychowania co najmniej 25% powierzchni 
działki należy urządzić jako powierzchnię „te-
renu biologicznie czynnego”? Stosowanie od-
miennych pojęć, pochodzących z różnych ak-
tów prawa, powoduje niemożność prostego 
porównania parametrów, szczególnie w sytu-
acji, w której pojęcie „powierzchnia biologicz-
nie czynna” jest pojęciem niezdefiniowanym 
w przepisach prawa.

Jaką wysokość może mieć budynek
Wysokość budynków to istotny parametr, bo-
wiem jest, i czytelny w krajobrazie, i decydu-
jący o sylwecie miasta. Wydawałoby się, że 
umożliwienie precyzyjnej regulacji wysokości, 
winno być jednym z priorytetów systemu 
prawa inwestycyjnego. Niestety obowiązu-
jące przepisy posługują się trzema podobnie 
brzmiącymi pojęciami: „wysokość zabudowy”, 
„wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, 
jej gzymsu lub attyki” oraz „wysokość budyn-
ku” – w odmienny sposób opisującymi wyso-
kość obiektów budowlanych, co umniejsza 
skuteczność narzędzi regulacji wysokości 
obiektów.

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
posługuje się w art. 15 ust. 2 pkt 6 pojęciem 
„wysokość zabudowy”. Przepis ten ustala 
m.in., iż w planie miejscowym obowiązkowo 
winna być określona maksymalna wysokość 
zabudowy, nie precyzując, w jaki sposób 
wysokość zabudowy należy wyznaczać.

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 
sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustala-
nia wymagań dotyczących nowej zabudowy 
i zagospodarowania terenu w przypadku 
braku miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego – zawiera sformułowa-
nie „Wysokość górnej krawędzi elewacji fron-
towej, jej gzymsu lub attyki”. Paragraf 7 tego 
Rozporządzenia stanowi, iż taką wysokość 
„mierzy się od średniego poziomu terenu przed 
głównym wejściem do budynku”. Rozporzą-
dzenie to uznaje za elewację frontową – tę 
elewację, która znajduje się od strony frontu 
działki. Natomiast § 2 pkt 5 Rozporządzenia 
stanowi, że za front działki należy rozumieć 
„część działki budowlanej, która przylega do 
drogi, z której odbywa się główny wjazd lub 
wejście na działkę”.

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie – po-
sługuje się sformułowaniem „wysokość 
budynku”. Definicja tego pojęcia zawarta 
jest w § 6 stanowiącym, iż „wysokość bu-
dynku, służącą do przyporządkowania temu 
budynkowi odpowiednich wymagań roz-
porządzenia, mierzy się od poziomu terenu 
przy najniżej położonym wejściu do budynku 
lub jego części, znajdującym się na pierwszej 
kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej 
powierzchni najwyżej położonego stropu, 
łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy 
ją osłaniającej, bez uwzględniania wynie-
sionych ponad tę płaszczyznę maszynowni 
dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, 
bądź do najwyżej położonego punktu stro-
podachu lub konstrukcji przekrycia budynku 
znajdującego się bezpośrednio nad pomiesz-
czeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi”.

Pojęcia „wysokość zabudowy”, „wysokość 
górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzym-
su lub attyki” oraz „wysokość budynku” 
– trudno uznać za tożsame znaczeniowo. Po-
sługując się ww. pojęciami nie mamy pewności, 
że ustalona w procedurze planistycznej „wy-
sokość zabudowy” lub w decyzji wz „wysokość 
górnej krawędzi elewacji frontowej” – będzie 
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3  
Jaką wysokość ma budynek 
widoczny na zdjęciu? Budynek 
stoi na terenie o wyraźnym 
spadku, w bocznej elewacji 
znajduje się główne wejście 
do budynku (jest najwyżej 
położone) oraz położone niżej 
dwa dodatkowe wejścia.

Decyzja wzizt wyznacza 
wysokość górnej krawędzi 
elewacji frontowej; wysokość 
mierzy się od średniego 
poziomu terenu przed głównym 
wejściem do budynku.

Projekt budowlany podaje 
wysokość budynku mierzoną 
od poziomu terenu przy najniżej 
położonym wejściu do budynku.

odczytywana zgodnie z intencjami urbanistów, 
w sytuacji zatwierdzania projektu budowlane-
go, sporządzonego w oparciu o definicję „wy-
sokości budynku” zawartą w Rozporządzeniu 
w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Sytuacja ta prowadzi do nie zawsze prze-
widywalnych efektów procedury kontrolnej 
opartej o art. 35. 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowane, według której organ spraw-
dza m.in. zgodność projektu budowlanego np. 
z ustaleniami planu miejscowego lub decyzji 
wzizt. Stosowanie w dokumentach i projek-
tach odmiennych pojęć, pochodzących z róż-
nych aktów prawa, powoduje niemożność 
prostego porównania parametrów. A przecież 
proces planowania, projektowania i zatwier-
dzania winien opierać się na przepisach prawa, 
nakazujących w jednakowy sposób określać 
wysokość obiektów budowlanych 3 .

Decyzja wzizt wyznacza wysokość górnej 
krawędzi elewacji frontowej; wysokość mierzy 
się od średniego poziomu terenu przed głów-
nym wejściem do budynku.

Projekt budowlany podaje wysokość bu-
dynku mierzoną od poziomu terenu przy najni-
żej położonym wejściu do budynku.

Wnioski legislacyjne
Przepisy prawa inwestycyjnego posługu-
ją się źle zdefiniowanymi pojęciami plani-
stycznymi, architektonicznymi czy też bu-
dowlanymi. Sytuacja ta powoduje znaczące 
komplikacje, przede wszystkim w postaci 
nieprzewidywalności rozstrzygnięć admi-
nistracyjnych. Poszczególne definicje pojęć 
nawet zbliżonych tematycznie, zawarte są 
w odrębnych aktach prawa i nie zawsze ze 
sobą skoordynowane. Rozproszenie defini-
cji nie ułatwia zadania ani projektantom ani 
urzędnikom. Ponadto część stosowanych 

w przepisach pojęć nie ma przyporządkowa-
nych żadnych prawnych definicji. Brak odpo-
wiedniego słowniczka pojęć, staje się realną 
barierą procesu inwestycyjnego. Analiza 
skutków działania przepisów prowadzi do 
sformułowania wniosku o konieczności 
podjęcia prac legislacyjnych nad ujednoli-
ceniem i zestrojeniem języka pojęć, stoso-
wanych w procesie inwestycyjnym. 
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