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Dotyczy: projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu
inwestycyjna-budowlanego (tzw. ustawy inwestycyjnej)

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP z uwagą analizuje przygotowywany przez
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa projekt ustawy o zmianie niektórych'ustaw w związku z

uproszczeniem procesu inwestycyjne-budowlanego. W ramach konsultacji publicznych Ministerstwo
opublikowało dwie jego wersje. Pierwszą z dnia 20 września 2017 r., drugą z dnia 14 listopada 2017 r.
Porównanie kolejno prezentowanych tekstów uwidacznia proces doskonalenia projektu ustawy.

Kontynuując przedstawiony w ministerialnym projekcie ustawy w wersji z dnia 14 listopada
2017 r. program usuwania zbędnych barier inwestycyjnych - Rada MPOIA RP proponuje korektę
jeszcze kilku aspektów ustawy. Naszym zdaniem w celu wyeliminowania niejednoznacznych i

nieefektywnych ekonomicznie procedur należy zmodyfikować i uzupełnić w ustawie Prawo
budowlane artykuły: art. % ust. 1 pkt 1; art. 30 ust. 4b - w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1b oraz art. 36a
ust. 5, natomiast w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - artykuły: art. 58a ust.
6. pkt 1 oraz art. 61a ust. 4 i 4a - w związku z art. 61a ust. 2 pkt 2 oraz pkt 7.
Szczegółowy opis zagadnień, które warto w poszczególnych artykułach zmienić - zawarto w
przygotowanym w MPOIA opracowaniu, załączonym do niniejszego pisma.

W związku z powyższym, mając na uwadze potrzebę dążenia do poprawy otoczenia
prawnego, w którym pracują architekci - Rada MPOIA RP wnosi o przekazanie do stosownego
Ministerstwa propozycji korekt ustawy inwestycyjnej — opracowanych w MPOIA, zawartych w
dołączonym do niniejszego pisma Załączniku.

Z poważaniem

(„AŻ— /1/z. T „../ta.,
arch. Bożena Nieroda arch. Marek Tarko
Zastępca Przewodniczącego Rady PrzewodniczącyRady
MałopolskiejOkręgowej IA RP MałopolskiejOkręgowej IA RP

Otrzymują:
1. Biuro KRIA oraz Adresaci (pismo + Załącznik zawierający propozycje korekt ustawy inwestycyjnej)
2. A/a
Do wiadomości: Okręgowe IzbyArchitektów RP
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Załącznikdo pisma L. dz. 024/MPORIA /2018 z dnia 11.01.2018 r.

zawierający przygotowane w MPOIA RP propozycje korekt projektu ustawy inwestycyjnej

(dot. projektu ustawy w wersji z dnia 14.11.2017 r.)

Odstępstwo od przepisówtechniczno-budowlavch
Projekt ustawy inwestycyjnej wprowadza m.in. zmianę w ustawie Prawo budowlane,
polegającą na dodaniu art. 9b. ust. 1. pkt. 1 o brzmieniu:
Art. %. 1. W przypadku odstępstwa innego, niż odstępstwo o którym mowa w art. 90, do wniosku o
wydanie decyzji udzielającej odstępstwa dołącza się: 1) projekt inwestycyjny;
Z regulacji wynika, że aby móc złożyć wniosek z pytaniem, czy dane odstępstwo jest możliwe:
. inwestorzy - muszą najpierw ponieść koszt sporządzenia kompletnego projektu

inwestycyjnego całego zamierzenia budowlanego
. projektanci - muszą opracować projekt inwestycyjny w oparciu o niezaakceptowane

odstępstwo, a więc niezgody z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlany.

Regulację na|eży skorygować i obowiązek sporządzenia całego projektu inwestycyjnego należy
zamienić — na obowiązek sporządzenia projektu w zakresie ilustrującym problem.

W zwiazku z powyższym - przepis mógłby uzvskać brzmienie:
Art. %. 1. W przypadku odstępstwa innego, niż odstępstwo o którym mowa w art. 90, do wniosku o
wydanie decyzji udzielającej odstępstwa dołącza się: 1) projekt obiektu lub jego części, sporządzony
w zakresie ukazującym zagadnienie techniczno-budowlane, które jest przedmiotem wniosku o
wyrażenie zgody na odstępstwo%;Przyjęcie proponowanej korekty poprawi efektywność ekonomiczną procedury oraz umożliwi
projektantom prawidłowe działania projektowe.

Tryb "zgłaszania" małych budynkówużyteczności publicznej
Projekt ustawy inwestycyjnej wprowadza m.in. zmianę w ustawie Prawo budowlane,
polegającą na dodaniu w art. 29. ust. 1. - nowego pkt 1b o brzmieniu:
lb) parterowych budynków użytecznościpublicznej 0 powierzchni zabudowy do 35 m2;

Konsekwencje tak zredagowanej regulacji byłyby następujące:
. budowa parterowych budynków użyteczności publicznej 0 powierzchni zabudowy do 35 rn2

(tj. np. o wymiarach 7 m x 5 m) - nie będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę i

nie będzie wymagała sporządzenia projektu budowlanego;
. potrzebne będą tylko "szkice |ub rysunki", o których mowa w art. 30. ust. ust. 2. ustawy

Prawo budowlane ("szkice lub rysunki" dla planowanej inwestycji będzie mogła zrobić
każda osoba, nie będzie wymagany udział architekta);

. ponieważ wg @ 3 pkt 6 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie - budynkami użyteczności publicznej są m.in.
budynki przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii i usług - to w przestrzeni ulic i

placów pojawiać się mogą masowo realizowane na podstawieww. regulacji - niskiej jakości
obiekty typu kioski handlowe, budynki gastronomiczne - stojące pojedynczo lub łączone ze
sobą (według proponowanej regulacji budynki nie muszą być wolnostojące);

jiu.
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Stan taki jest wysoce niepokojący, bowiem za pośrednictwem jednej regulacji spowodować może
pogłębienie degradacji przestrzeni w całym kraju - i to zarówno w dużych miastach, jak i w małych
ośrodkach wiejskich. Projektowane przez inwestorów i realizowane metodą gospodarczą budynki
handlowe, gastronomiczne i usługowe będą w większości przypadków mieć formę i detal
architektoniczny, które nie sprzyjać bedą powstawaniu wysokiej iakości przestrzeni publicznej.
Równocześnie korygowany art. 59. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który
nakładać będzie obowiązek uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (w sytuacji braku planu
miejscowego) dla budynków objętych zgłoszeniem na podstawie art. 29. ust. 1 pkt lb - tylko
częściowo rozwiązuje problem.
Regulację na|eży skorygować - poprzez dodanie obowiązku sporządzenia dla takich obiektów
projektu budowlanego (tak jak w przypadku "zgłaszania" zamiaru budowy budynków
mieszkalnych jednorodzinnych i stacji trafo, o czym mowa w art. 30. ust. 4b. ustawy Prawo
budowlane).
W związku z powyższym - przepisowi zawartemu w art. 29. ust. 1 pkt lb — winien towarzyszyć
zmieniony art. 30. ust. 4b. o treści:
art. 30. ust. 4b. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt la, 1b, 2b i 190 należy
dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4. Przepis art. 35 ust. 1 stosuje się
odpowiednio.

Przyjęcie ww. korekty art. 30. ust. 4b spowoduje, że parterowe budynki użyteczności publicznej 0
powierzchni zabudowy do 35 m2 - będą mogły być procedowane wg uproszczonej procedury
"zgłoszenia" (zgodnie z zamiarem autorów ustawy inwestycyjnej) oraz będzie musiał być sporządzony
dla nich projekt budowlany, a więc projekt opracowany przez uprawnionego projektanta,
gwarantujący odpowiednią jakość takim obiektom.

Istotne i nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego
Projekt ustawy inwestycyjnej wprowadza m.in. zmianę w ustawie Prawo budowlane,
polegającą na korekcie art. 36a. Korektę tę należałoby uzupełnić.
Art. 36a. określa procedurę działań w sytuacji istotnych i nieistotnych odstąpień od zatwierdzonego
projektu. Ustawa inwestycyjna zawierająca projekt zmiany ustawy Prawo budowlane - proponuje
tylko niewielkie korekty w art. 36a. Oprócz tych już przewidzianychw ustawie inwestycyjnej - warto
dodatkowo wprowadzić takie, które usuną pojawiające się często dwa problemy.
Problem Nr 1 pojawia się w sytuacjach, w których inwestorzy składają wnioski o wydanie przez
organy administracji architektoniczno-budowlanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę -

ponieważ planują zmianę funkcji budowanego obiektu albo planują poszerzenie terenu inwestycji 0
działki nie objęte jeszcze decyzją zezwalającą na budowę (np. po dokupieniu terenu).
Niestety w takich sytuacjach niektóre organy stosują interpretację, na podstawie której odmawiają
wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - pomimo, iż inwestorzy uzyskali dla zmieniane]
inwestycji wszystkie wymagane dokumenty, w tym nową decyzję wz (w sytuacji braku planu
miejscowego) i nie ma przeszkód aby organ wszczął postępowania zawiadamiając nowo ustalony krąg
stron. Stanowisko organów wynika z ich przeświadczenia, iż należy najpierw uchylić (wygasić) decyzję
o pozwoleniu na budowę, na podstawie której inwestor realizuje swoją inwestycję, a dopiero w
drugiej kolejnościwydać nową decyzję o pozwoleniu na budowę.
Niestety tak wyinterpretowana procedura prowadzi do sytuacji, w których inwestorzy mają
rozpoczęte inwestycje, wygaszone decyzje o pozwoleniu na budowę i w wielu przypadkach trudności
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z uzyskaniem nowych decyzji zezwalających na kontynuację budowy (np. z powodu przedłużających
się postępowań, w tym odwoławczych lub zmian przepisów prawa). Realizacja inwestycji jest
przerywana i rosną koszty, dla których trudno znaleźć logiczne uzasadnienie.

Tak restrykcyjne dla inwestorów interpretacje stosowane są na bazie wyroków niektórych sądów
administracyjnych - wg których "pozwolenie na budowę w sposób konkretny wiąże co do zakresu
możliwej do zrealizowania inwestycji, a zatem zmiana tego pozwolenia nie może doprowadzić do
modyfikacjicharakterystycznych cech obiektu - musi być zachowana tożsamość obiektu oznaczonego
w pozwoleniu na budowę i obiektu objętego zamierzonymi odstępstwami " (wyroki: WSA w Krakowie
z 2013 r. sygn. akt II SA/Kr 535/13; NSA z 2004 r. sygn. akt OSK 594/04; NSA z 2012 r. sygn. akt II OSK

2563/10). Równolegle funkcjonują odmienne, liberalne interpretacje ("wedlug drugiego poglądu,
który roboczo można nazwać liberalnym, pozwolenie na budowę w ogóle nie wiąże co do zakresu
zmian w ramach procedury określonej w art. 360 PrBud, a zatem wskutek zmiany pozwolenia na
budowę może dojść do powstania zupełnie innego obiektu. " - fragment wywodu A. Ostrowskiej
zawarty w monografii Pozwolenie na budowę, LexisNexis 2012).

Ponieważ negatywne konsekwencje dla inwestorów, w sytuacji przyjęcie "restrykcyjnej" interpretacji
art. 363. - są daleko idące, to konieczna wydaje się taka zmiana art. 36a, która spowodowałaby, że
inwestorzy w każdej sytuacji mogliby wystąpić o zmianę już posiadanej decyzji o pozwoleniu na
budowę - na inną decyzję o pozwoleniu na budowę, a organy wydawałyby decyzje o zmianie
pozwolenia na budowę w zakresie dotyczacym zamierzonego odstąpienia - bez wcześniejszego
uchylania decyzji pierwotnej, która wydana była dla całego zamierzenia budowlanego.

Problem Nr 2 także dotyczy istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego. Według
art. 36a. ust. 5. pkt 2 ustawy Prawo budowlane - istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu
inwestycyjnego stanowi odstąpienie w zakresie m.in. charakterystycznych parametrów obiektu
budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji
obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a. Natomiast ust. 5a. stanowi m.in., że nie jest istotnym
odstąpieniem od zatwierdzonego projektu inwestycyjnego zmiana wysokości, szerokości lub długości
obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie m.in. nie przekracza 2%

wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym.
Z powyższych regulacji wynika, że wg art. 36a. każde odstąpienie w zakresie kubatury i powierzchni
zabudowy uznawane jest za istotne, pomimo iż wg ust. 5. jeżeli zmiana nie przekracza 2% wysokości,
szerokości lub długości obiektu budowlanego, to jest traktowana jako nieistotna - a przecież są to
wartości często w projekcie powiązane (np. zmiana o 2% szerokości prowadzić może do zmiany
kubatury i powierzchni zabudowy). Dlatego słusznym rozwiązaniem byłoby przyjęcie zasady, według
której zmiany kubatury oraz powierzchni zabudowy traktowane byłyby jako zmiany nieistotne.

W związku z powyższym, aby rozwiązać Problem Nr 1 oraz Problem Nr 2 - w art. 36a. w ust. 5.
należy dodać nowe punkty la oraz 1b i wykreślić z pkt 2 pojęcia: kubatura i powierzchnia zabudowy.
Przepis art. 36a ust. 5 od pkt la do pkt 2 - po takich modyfikacjach uzvskałbv brzmienie:
art. 360 ust. 5. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu inwestycyjnego lub innych warunków
pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie: (...)
la) terenu objętegownioskiem;
lb) funkcji obiektu;
2) charakterystycznych parametrówobiektu budowlanego:w, : :
wysokości, długości, szerokości! liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. So;
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Wprowadzenie w art. 36a. ust. 5. dodatkowych punktów la oraz 1b spowoduje, że na listę
istotnych odstąpień dodane zostaną odstąpienia w zakresie "terenu objętego wnioskiem" oraz
"funkcji obiektu" - co spowoduje konieczność zastosowania dla tych odstąpień takiej samej
procedury, jak np. przy zmianie szerokości obiektu 0 więcej niż 2% - a więc standardowej
procedury wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (z pominięciem stosowanej przez
niektóre organy procedury uchylenia całej pierwotnej decyzji o pozwoleniu na budowę).

Wykreślenie w art. 36a. ust. 5. w punkcie 2 sformułowań "kubatury" i "powierzchni zabudowy"
pozwoli uspójnić ten punkt 2 ust. 5a.

WLłąLzanie z obszaru zabudowanego gruntówwymagających wyłączenia z produkcji rolniczej
Projekt ustawy inwestycyjnej wprowadza m.in. zmianę w ustawie o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym, polegającą na dodaniu art. 58a. ust. 6. pkt 1 o brzmieniu:
Art. 58a. ust. 6. Z obszaru zabudowanego wyznaczonego w sposób określony w ust. 1-5 wyłącza się:
1) grunty wymagające wyłączenia z produkcji rolniczej stanowiące użytki rolne wytworzone z gleb
pochodzenia mineralnego iorganicznego, zaliczonych do klas I, II, III, Illa, IIIb;

W efekcie działania ww. regulacji - na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze
funkcjonaIno-przestrzennej, z przeważającą liczbą nieruchomości zabudowanych (wg definicji
zawartej w art. 583 ust. 1.) - pojawiłyby się przypadkowo rozmieszczone tereny - praktycznie
wyłączone z możliwości zabudowy (wg regulacji zawartych w dodanym rozdziale 5b). Stan ten,
szczególnie w granicach administracyjnych miast, nie jest ekonomicznie i przestrzennie
uzasadniony (takie rozwiązanie nie służy budowaniu ładu przestrzennego).
Regulację należy skorygować i zasadę wyłączania w obszaru zabudowanego wskazanych w
przepisie gruntów wymagających wyłączenia z produkcji rolnej - należy wprowadzić tylko dla
obszarów zabudowanych położonych w granicach administracyjnych gmin wiejskich.

W związku z powyższym - przepis mógłby uzyskać brzmienie:
Art. 580. ust. 6. Z obszaru zabudowanego wyznaczonego w sposób określony w ust. 1-5 wyłącza się:
1) grunty położone na terenie gmin wiejskich, wymagające wyłączenia z produkcji rolniczej
stanowiące użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do
klas I, II, III, Illa, IIIb;

Przyjęcie ww. korekty poprawi efektywność ekonomiczną oraz sprzyjać będzie przywracaniu ładu
przestrzennego, przez wzmacnianie odrębnej tożsamości gmin miejskich i wiejskich.

Parametry określane w decyzji o warunkach zabudowy
Projekt ustawy inwestycyjnej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wprowadza zmianę polegającą na dodaniu art. 61a. : regulacjami m.in. o brzmieniu:
Art. 610. ust. 2. W decyzji o warunkach zabudowy określa się, obszar analizowany oraz parametry
zagospodarowania działki budowlanej, w tym:
2) linię zabudowy względem frontu działki budowlanej, innych terenów publicznie dostępnych oraz
dopuszczalnyalbo sposób usytuowania budynku wzgledem granicy z sąsiednią działką budowlaną,
7) liczbe stanowisk postojowych dla pojazdów,

- w sposób zapewniający harmonijne powiązanie zabudowy z otoczeniem, wyrażające się w
szczególności nieprzekraczaniem odpowiednich parametrów zabudowy występujących na działkach
położonychw obszarze analizowanym, z uwzględnieniem wymagań ładu przestrzennego.



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWAIZBA ARCHITEKTÓW
OKRĘGOWA RADA IZBY

ust. 4. W ramach ustalenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, organ może określić obszar działki

budowlanej, na którym może zostać usytuowany budynek, w tym zobowiqzać do usytuowania
budynku wzaledem qranicy z działką sqsiednig we wskazanej w decyzji odległości albo bezpośrednio
na granicy tej działki.
Skutkiem ww. regulacji byłyby decyzje o warunkach zabudowy, w których organy określałyby
"sposób usytuowania budynku względem granicy z sąsiednią działką budowlaną" oraz "liczbę
stanowisk postojowych dla pojazdów" - kierując tak enigmatycznymi kryteriami jak zapewnianie
harmonijnego powiązania zabudowy z otoczeniem oraz wymagań ładu przestrzennego.

Przy stosowaniu takich dyspozycji prawnych pojawiać się będą pytania:
o w jakich sytuacjach przestrzennych i prawnych, działając na wniosek inwestora — organ ma

dopuścić budowę w granicy lub w zbliżeniu do niej, a w jakich sytuacjach winien odmówić;
o w jaki sposób organ ma określić liczbę stanowisk postojowych dla pojazdów.

Ogólnikowe kryterium "harmonijnego powiązania" oraz uwzględniania "wymagań ładu
przestrzennego" nie pozwala na precyzyjną odpowiedź. Decyzjom o warunkach zabudowy
towarzyszyłaby niepewność, miałyby one charakter decyzji uznaniowych.
Ww. regulacje należy skorygować. Ponieważ zarówno ustalanie relacji nowej zabudowy z granicami
działek sąsiednich, jak i ustalanie liczby wymaganych stanowisk postojowych - są zagadnieniami,
które w znaczący sposób wpływają na przyszły sposób wykorzystania gospodarczego działek
inwestora i jego sąsiadów, kwestie te winny być zasadniczo rozstrzygane w planach miejscowych,
natomiast w decyzjach tylko w precyzyjnie ograniczonym zakresie. Przede wszystkim niezbędne jest
wprowadzenie właściwych kryteriów, na podstawie których organy będą mogły orzekać. W sytuacji
ustalania przestrzennych relacji planowanej zabudowy z granicami działek sąsiednich - winny to być

regulacje uwzględniające lokalne konteksty urbanistyczne oraz stanowisko sąsiadów. Natomiast
kwestia wymaganej liczby stanowisk postojowych powinna być rozstrzygana w oparciu o wskaźniki

urbanistyczne, przyjęte przez gminę w drodze aktu prawa miejscowego.

W zwiazku z powyższym - ww. przepisy na|eży uzupełnić 0 niżej wskazane regulacje:
ust. 4. W ramach ustalenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2:
1) jeżeli w obszarze analizowanym zabudowa zlokalizowana jest w wyraźnie ukształtowanych
pasmach - to w celu kontynuowania lokalnej zasady urbanistycznej - organ może określić obszar
działki budowlane], na którymmoże zostać usytuowany nowy budynek lub wiata;

2) jeżeli w obszarze analizowanym występuje zabudowa sytuowana w granicy działek lub której
odległości od granic są mniejsze niż 3m oraz właściciel działki sąsiedniej wyrazi zgodę ~ to organ
może ustalić usytuowanie budynku lub wiaty bezpośrednio na granicy tej działki lub w
odległości mniejszej niż 3m, w celu kontynuowanialokalnej zasady urbanistycznej oraz zgodnie
z umową sąsiedzką;

3) jeżeli na terenie sąsiedniej działki budynek lub wiatę zlokalizowana w granicy z działką
inwestora, to organ może określić sytuowanie nowego budynku lub wiaty - bezpośrednio przy
tej granicy, na odcinku przylegającym do obiektu stojącegona działce sąsiada.

ust. 40. W ramach ustalenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 7 - liczbę stanowisk postojowych dla
pojazdów określa się zgodnie ze wskaźnikiem ustalonym przez radę gminy, w drodze uchwały
stanowiącejakt prawa miejscowego.

Rada MPOIA
11.01.2018 r.

Qui. s


