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Dotyczy: przygotowanej w MPOIA propozycji wytycznych, w sprawie zawartości projektu
budowlanego

Nawiązując do prowadzonych w ramach Komisji ds. Legislacji KRIA analiz, mających na celu
wypracowanie modelowego aktu prawnego regulującego zakres dokumentacji projektowej o nazwie
"projekt budowlany" - Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP przekazuje propozycję
wytycznych, na kanwie których można szczegółowo opracować projekt przepisów określających
obowiązkową zawartość projektu budowlanego.

Przygotowane wytyczne sformułowane zostały przez Radę MPOIA działającą wspólnie z

Zespołem ds. Legislacji MPOIA. Mają one na celu zwrócenie uwagi na kluczowe kwestie, które winny
zostać ukazane w projekcie budowlanym, aby taki projekt mógł się stać dokumentem zapewniającym
realizację zadania inwestycyjnego w profesjonalny sposób, tj. z zapewnieniem ładu w przestrzeni,
funkcjonalności obiektów, gwarancji bezpieczeństwa użytkownikóworaz bez generowania zbędnych
kosztów ponoszonych zarówno przez administrację publiczną, jak i przez inwestorów. Zdaniem Rady
MPOIA dla realizacji takich fundamentalnych celów konieczne jest - aby:

~ ten sam projektant był autorem całego projektu budowlanego;
- tylko ta część projektu budowlanego, która zawiera informacje o zagadnieniach istotnych dla
społeczeństwa - była przedkładana do organu administracji publicznej celem kontroli i

zatwierdzenia;
- ta część projektu budowlanego, która zawiera część techniczną, stanowiącą instrukcję budowy
obiektu - była przedkładana kierownikowi budowy, celem zapewnienia prawidłowej realizacji.

Ponieważ Rada MPOIA wraz z działającym Zespołem ds. Legislacji planuje dalsze prace
mające na celu dopracowanie właściwej formuły dla sporządzanych "projektów budowlanych",
zwracamy się z prośbą o stanowisko zawierające pogląd KRIA odnośnie omawianej w tym piśmie
kwestii.
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Wytyczne dotyczące zawartości projektu budowlanego

Projekt budowlany — dzieli się na część inwestycyjną i techniczną.
Projektant sporządza cay projekt budowlany, jego część stanowiąca projekt inwestycyjny jest
przedkładanado urzędu celem zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na budowę.

1. Projekt inwestycyjnydotyczy zakresu związanego z tzw. umową społeczną (polityka przestrzenna)
oraz ma wpływ na funkcjonowanie otoczenia. Istotą projektu inwestycyjnego jest określenie
lokalizacji, formy i funkcji obiektu.

Projekt inwestycyjny winien zawierać:

a) lokalizacje zabudowy i elementów zagospodarowania:
- uwzględniającą relacje odległości od granicy i wysokości obiektów budowlanych;
- wskazującą odległości między obiektami budowlanymi oraz innymi elementami
zagospodarowania,wtym infrastrukturę techniczną;

b) założenia obsługi komunikacyjnej oraz zaopatrzeniaw media

c) forme architektoniczną i funkcję obiektu - pozwalające na zbadanie zgodności z dokumentami
planistycznymi oraz potwierdzającewłaściwe usytuowanie projektowanej bryły obiektu wobec
granicy z działkami, które nie stanowiąwłasności inwestora;

d) układ funkcjonalny obiektu;
e) informację o elementach zagospodarowania i urządzeniach generujących szkodliwe emisje dla

projektowanej inwestycji i otoczenia — o ile takie występują;
f) informację zawierającą określenie zasiegu stref technicznych generowanych przez projektowana

inwestycję i wprowadzających w tych strefach ograniczenia lub zakazy w zakresie realizacji
inwestycji lub użytkowania terenu, zapisane w przepisach prawa (dot. autostrad, obszaru
kolejowego, gazociągów, energetycznych linii napowietrznych,elektrowniwiatrowych - itp.).

2. Projekt techniczny, to część projektu budowlanego nie zatwierdzanego w urzędzie, stanowiąca
podstawę do realizacji obiektu i przekazywana kierownikowi budowy przed rozpoczęciem inwestycji z
wpisem do dziennika budowy.

Projekt techniczny winien zawierać:
- techniczne rozwiązania obiektów i urządzeń;
— architekturę, w tym detale istotne dla realizacji obiektu;
- konstrukcję obiektu;
- wyposażenie instalacyjne;
- charakterystykęenergetyczną;
- informacje przedstawiającesposób spełnieniawymagań bezpieczeństwapożarowego;
- informacje o sposobie zapewnieniadostępu dla osób niepełnosprawnych;
- wymagane prawem uzgodnienia;
- parametry emisyjne obiektów i urządzeń (np. hałas).

Zakres i treść projektu technicznego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz
stopnia skomplikowania robót budowlanych - określonych przez projektanta.
Dla budownictwa jednorodzinnego dopuszcza się sporządzenie projektu technicznego o zawartości
ograniczonej do rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych.
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