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Odpowiedzi na pytania członków MPOIA  
po szkoleniu w dniu 15 czerwca 2015 r. 

 

A/ Domy jednorodzinne, budowy i roboty na zgłoszenie 

I. Czy zabudowa bliźniacza może być traktowana jako wolno stojąca?  

W tym zakresie ustawodawca wprost rozdzielił pojęcie budynku wolno stojącego od zabudowy bliźniaczej, 

co wskazuje na rozłączność obu pojęć. Skoro bowiem w art. 3 pkt 2a Prawa budowlanego wskazane jest,  

że przez „budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek  

w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej…” , to przyjąć należy, że ten sam obiekt nie może być 

jednocześnie traktowany jako zabudowa bliźniacza stanowiąca wolno stojący budynek. 

 

II.  Czy w świetle nowych uregulowań będą możliwe zgłoszenia robót w budynkach umieszczonych w gminnej 

ewidencji zabytków czy rejestrze zabytków czy będzie tylko procedura pozwolenia na budowę? 

Odpowiedź na to pytanie w zakresie rejestru zabytków wynika z art. 29 ust. 4 Prawa budowlanego, 

dodanego na mocy omawianej nowelizacji, zgodnie z którym: „Pozwolenia na budowę wymagają roboty 

budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze 

wpisanym do rejestru zabytków.”   

Pewne wątpliwości mogą się natomiast wiązać z obiektami wpisanymi do ewidencji zabytków. Powołany 

wyżej przepis nie wyraża wprost tej normy, co można uznać za wyłączenie spod konieczności uzyskania 

pozwolenia na budowę tych obiektów, które wpisane są do ewidencji, a które z mocy innych przepisów,  

nie podlegają pozwoleniu na budowę. Pomocnym w tym zakresie może być uchylony na podstawie 

omawianej nowelizacji art. 29 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego, który w dotychczasowym brzmieniu zwalniał 

spod wymogu uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie remontów, chyba że dotyczyć to miało obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków. Na gruncie tego przepisu przyjmowało się a contrario, że możliwe  

są remonty bez takiej decyzji w stosunku do obiektów wpisanych jedynie do ewidencji zabytków. Aktualnie,  

w nowym art. 29 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego wszelkie remonty są zwolnione z wymogu uzyskania 

pozwolenia na budowę, chyba że ustawa wprost wymaga takiej decyzji dla określonych robót budowlanych 

(przykładem takiego wyjątku jest powołany wyżej art. 29 ust. 4 Prawa budowlanego). Mając powyższe  

na uwadze, należałoby przyjąć, że ilekroć ustawa wprost nie wskazuje, że dla danego rodzaju obiektu 

konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, to nie jest ono konieczne tylko z tej przyczyny, że dany 

obiekt wpisany jest do ewidencji zabytków. 

Powyższych wniosków nie falsyfikuje treść art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, gdzie wskazane jest, że  

„w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych  

w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy 

organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.” Należy przyjąć, że wymóg uzyskania 

uzgodnienia wojewódzkiego konserwatora zabytków przed wydaniem pozwolenia na budowę w odniesieniu 

do budynku wpisanego do ewidencji zabytków dotyczy jedynie tych przypadków, kiedy z mocy innych 

regulacji takie pozwolenie na budowę jest wymagane. 
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III. Czy i w jaki sposób będzie można dokonać zmian istotnych w projekcie budowlanym domu 

jednorodzinnego, którego budowę rozpoczęto na podstawie zgłoszenia? 

IV.  Co w przypadku wystąpienia istotnych zmian w projekcie budynku mieszkalnego podlegającego 
zgłoszeniu? 

Odpowiedź na to pytanie wynika z art. 36a ust. 1a Prawa budowlanego, dodanego na mocy omawianej 

nowelizacji, zgodnie z którym: „Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem 

budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 

1b, wobec którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji  

o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego.” 

 

V.  W związku z brakiem obowiązku zgłoszenia wiat do 50 m
2
 w prawie budowlanym nie pojawiła się 

jednoznaczna definicja pojęcia wiata – starostwa różnie interpretują to pojęcie. Może należałoby 

ujednolicić tę definicję?  

Sugestia jak najbardziej trafna, ale wymagająca albo ustalonego stanowiska sądów administracyjnych w tym 

względzie, albo bezpośredniej ingerencji ustawodawcy. Na chwilę obecną nie jest możliwe skonstruowanie 

jednolitej, wiążącej dla środowiska architektów, definicji tego pojęcia. Jego rozumienie winno być zatem 

przede wszystkim oparte na języku ogólnym, którego punktem odniesienia są definicje zawarte w słowniku 

języka polskiego, który w tym zakresie wskazuje na „lekką budowlę w postaci dachu wspartego na słupach, 

wzniesiona np. nad przystankiem lub parkingiem”. Jeżeli zatem mamy do czynienia z obiektem bez ścian, 

którego zasadnicza konstrukcja opiera się na zadaszeniu wspartym na słupach, należy domniemywać, że jest 

to wiata w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 2c Prawa budowlanego. 

 

B/ Instalacje 

 

I. Czy będą wymagane projekty instalacji wod.-kan., eletr.? Czy to się okaże dopiero po zmianie 

rozporządzenia w sprawie formy projektu budowlanego? Ale jeśli nie zdążą do 28 czerwca to składamy  

z instalacjami czy bez? 

II. Proszę o informację odnośnie instalacji wewnątrz budynku. Czy należy to rozumieć, że oprócz gazu, 

pozostałe instalacje nie będą podlegały pozwoleniu ani zgłoszeniu? 

III. Jeżeli chodzi o instalacje wewnętrzne – jak można zaprojektować budynek usługowy, szpital, ZOL i inne 

tego typu budynki bez wewnętrznych instalacji np. przeciwpożarowej? Nie mając podstawy prawnej żeby 

zmusić Inwestora do zamówienia projektu kompletnego powstaną projekty nie odpowiadające żadnym 

normom. Tego chyba nikt nie przewidział? Może więc należałoby umieścić konkretne zapisy dotyczące 

w/w dziedziny w Rozporządzeniu o projekcie budowlanym – które de facto i tak musi ulec zmianie?  

Co w sytuacji gdy do 28 czerwca nie pojawi się nowelizacja Rozporządzenia o projekcie budowlanym –  

jak powinien wyglądać projekt budowlany? Czy powinien zawierać instalacje wewnętrzne, zapewnienia 

dostawy mediów i zaświadczenie o połączeniu z drogą publiczną? 

W odpowiedzi na to pytania informujemy, że : 

1. Na oficjalnej stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego opublikowano stanowisko o 

braku konieczności umieszczania wymienionych w Art. 29 ust.1  PB instalacji w zatwierdzanym projekcie. 

(http://www.gunb.gov.pl/) 
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" W sprawie budowy instalacji wewnątrz budynku  

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 27 w zw. z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.  
z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie 
ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443), budowa instalacji 
elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz 
budynku nie wymaga ani uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ani dokonania zgłoszenia.  
W związku z powyższym od dnia 28.06.2015 r., a więc od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy - 
Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, część rysunkowa składanego w organie projektu 
budowlanego budynku nie musi przedstawiać ww. instalacji. Tym samym organ nie może zobowiązać 
inwestora do uzupełnienia projektu budowlanego o wskazane powyżej instalacje, skoro ich realizacja nie 
wymaga już przedłożenia w organie projektu budowlanego. Natomiast zgodnie z wolą inwestora  
ww. instalacje nadal mogą być w projekcie zamieszczane.  
Należy wyjaśnić, że art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy - Prawo budowlane ma zastosowanie zarówno  
do budynków użytkowanych, jak i budowanych. Tym samym realizacja instalacji elektroenergetycznych, 
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych jest możliwa także w trakcie budowy 
budynku.  
Natomiast zwolnienie jakiejś inwestycji z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, czy dokonania 
zgłoszenia nie oznacza, że została ona zwolniona z konieczności spełniania wymagań określonych  
w pozostałych przepisach ustawy i przepisach odrębnych. Tym samym do realizacji poszczególnych 
instalacji wewnętrznych nadal zastosowanie znajdą szczegółowe wymagania określone  
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). " 

2. Szczegółowe omówienie tej kwestii z pokazaniem konsekwencji projektowych i możliwych scenariuszy 

wydarzeń zostanie omówione w Komunikacie MP02. (forma ostateczna jest w uzgodnieniu z Urzędem 

Wojewódzkim) 

C/ Procedury 

I. Kiedy będą nowe wnioski? 

O ile w pytaniu mowa jest o nowych wzorach wniosków wynikających z rozporządzenia wydanego  

na podstawie art. 32 ust. 5 Prawa budowlanego, to w tym zakresie ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku  

o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (w art. 8) stanowi, że dotychczasowe 

przepisy wykonawcze zachowują moc do czasu wydania nowych, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty 

wejścia w życie ustawy nowelizującej. W praktyce zatem „stare wzory wniosków” mogą pozostawać  

w obrocie prawnym jeszcze do 28 czerwca 2016 r., chyba że w międzyczasie zostanie wydane nowe 

rozporządzenie wykonawcze. 

II. Pytanie dot. oświadczenia o połączeniu działki z drogą publiczną które wcześniej było wymagane  

w projekcie budowlanym, a teraz zostało zniesione. Czy to oznacza, że inwestor bez takiego oświadczenia 

będzie mógł odebrać budynek czy tak czy inaczej ten problem pojawi się przy odbiorze? 

Formalnie oświadczenie o zapewnieniu dostępu do drogi publicznej nie jest już elementem wniosku  

o  udzielenie pozwolenia na budowę, nie oznacza to jednak, że dostęp ten nie jest wymagany dla 

umożliwienia odbioru i ewentualnego udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektu. Podobnie jak  

w przypadku wewnętrznych instalacji – mimo, że element ten nie jest już sformalizowanym wymogiem 

wiążącym się z projektem, jest on badany przez administrację architektoniczno-budowlaną, albowiem 

zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego obiekt winien mieć zapewniony taki dostęp, zgodny  

z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budyni i ich usytuowanie. 
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C/ Obszar oddziaływania 

I. Proszę o odpowiedź na pytanie w sprawie określenia obszaru oddziaływania w przypadku lokalizacji 

budynku w drugiej bądź trzeciej linii zabudowy. Czy obszarem oddziaływania należy objąć działki po 

których określona jest służebność przejazdu aż do drogi publicznej?  

Odpowiedź na pytanie wynika zasadniczo z komunikatu Rady MPOIA opublikowanego na stronie 

http://www.mpoia.pl/index.php/mpoia/informacje/802-nowelizacja-ustawy-prawo-budowlane, w tym 

również w formie prezentacji. Zostały tam przedstawione wszelkie zasadnicze zagadnienia związane  

ze sposobem wyznaczania obszaru oddziaływania obiektu dla konkretnych spraw. W odniesieniu natomiast 

do problemu szczegółowego, jakim jest kwestia służebności przejazdu aż do drogi publicznej, należy przyjąć, 

że tego rodzaju uwarunkowanie w okolicznościach konkretnej sprawy może stanowić podstawę ustalania 

obszaru oddziaływania obiektu. Zasadniczo należy przyjąć, że wyłącznie przepisy prawa materialnego, 

stanowiące podstawę ograniczeń w zagospodarowaniu nieruchomości, są źródłem ustalania obszaru 

oddziaływania obiektu. Nie powinny być zatem brane w sposób zgeneralizowany przepisy prawa cywilnego 

określające tzw. prawo sąsiedzkie. W pewnych przypadkach jednak może być konieczne wyjście poza ściśle 

formalistyczne pojmowanie podstaw ustalania obszaru oddziaływania obiektu, a takim przypadkiem może 

być ustanowiona na działkach sąsiednich służebność drogi koniecznej. Jeżeli zatem zamierzona inwestycja 

może doprowadzić do sytuacji, w której naruszone zostanie prawo sąsiada wynikające z ustanowionej  

na jego rzecz służebności drogi koniecznej, wówczas należy przyjąć, że projektant winien rozważyć 

rozciągnięcie obszaru oddziaływania również na takie działki. 

II. Zgłoszeniu podlega budynek mieszkalny jednorodzinny, którego obszar oddziaływania „w całości mieści 

się na działce będącej przedmiotem inwestycji”. Co w sytuacji, gdy obszar inwestycji wykracza nieznacznie 

poza obręb działki, powiedzmy w pas o szerokości 3 m, czyli w marchewkę. Czy jednoznacznie oznacza to, 

że należy wystąpić o pozwolenie na budowę? Jeżeli obszar oddziaływania obiektu sięga na działkę sąsiada, 

jednak mniej niż 3-4 m, to oznacza to, że sąsiad znajduje się w obszarze oddziaływania obiektu czy nie 

(art. 28 ust. 2 PB)? W sytuacji gdy mamy budynek, który można zatwierdzić zgłoszeniem, lecz jego obszar 

oddziaływania zachodzi na sąsiednią działkę, która stanowi drogę, to oznacza to, że wymagane jest 

pozwolenie na budowę? 

Na wstępie należy odróżnić pojęcie oddziaływania (wszelakiego rodzaju) od oddziaływania determinującego 

ustalanie obszaru oddziaływania obiektu, które ustalane jest wyłącznie w oparciu o przepisy wprowadzające 

ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości. W tym zakresie nie jest wystarczające ustalenie,  

że istnieje jakiekolwiek oddziaływanie obiektu na sąsiada –sam fakt oddziaływania jest niewystarczający. 

Jeżeli natomiast w drodze analizy na podstawie dojdzie do ustalenia, że obszar oddziaływania obejmuje 

działki sąsiednie, bez względu na to jaki jest zakres tego oddziaływania, to należy przyjąć że obszar ten 

wykracza poza działkę, na której realizowana jest inwestycja. Co do natomiast kryteriów i podstaw 

wyznaczania obszaru oddziaływania obiektu, należy odesłać do analizy zaprezentowanej na stronie 

http://www.mpoia.pl/index.php/mpoia/informacje/802-nowelizacja-ustawy-prawo-budowlane. 

 

http://www.mpoia.pl/index.php/mpoia/informacje/802-nowelizacja-ustawy-prawo-budowlane
http://www.mpoia.pl/index.php/mpoia/informacje/802-nowelizacja-ustawy-prawo-budowlane
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III. Z jakiego zapisu (artykułu) wynika, że gdy obszar oddziaływania obejmuje działkę sąsiednią, to należy 

wystąpić o pozwolenie na budowę?   

Odpowiedź na to pytanie należy poprzedzić stwierdzeniem, że nie ma ogólnego przepisu, który pozwalałby 

realizować inwestycję w oparciu o zgłoszenie, a tym samym z pominięciem wymogu uzyskania pozwolenia 

na budowę, co do wszelkich inwestycji – o ile tylko obszar ich oddziaływania zamyka się na działce, na której 

są one realizowane. Taki przepis, o charakterze wyjątku obejmuje jednorodzinne domy mieszkalne. Zgodnie 

z art. 29 ust. 1 pkt 1a) pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których 

zostały zaprojektowane. 

IV. W jaki sposób wyznaczyć zakres oddziaływania dla projektu obejmującego mur oporowy wystający ponad 

poziom terenu o 25 cm oraz drogę wewnętrzną? Jest to wystąpienie o pozwolenie na budowę zamienne. 

(Często była stosowana zasada przez Wydział Architektury, że chociaż zakres zmian był cząstkowy  

w stosunku do projektu bazowego obejmującego zarówno zagospodarowanie terenu jak i budynki to 

zakres stron był taki sam przy wydawaniu pozwolenia na budowę zamiennego jak przy wydawaniu 

pierwszego pozwolenia na budowę dla całego zakresu. 

Ogólne kryteria wyznaczania obszaru oddziaływania obiektu zostały określone w komunikacie Rady MPOIA 

umieszczonym na stronie http://www.mpoia.pl/index.php/mpoia/informacje/802-nowelizacja-ustawy-

prawo-budowlane. Co do natomiast zagadnienia obszaru oddziaływania obiektu w przypadku pozwolenia  

na budowę zamiennego dla części inwestycji, to należy przyjąć, że przywołana w pytaniu praktyka działania 

Wydziału Architektury, wedle którego obszar oddziaływania wyznaczany dla pozwolenia na budowę 

zamiennego dla części inwestycji był niejako pochodną obszaru wyznaczonego w decyzji pierwotnej 

pełnozakresowej, jest prawidłowa, mimo że brak jest jednoznacznych przepisów regulujących tego rodzaju 

przypadek. Tam, gdzie elementy obiektu podlegające modyfikacji w drodze pozwolenia cząstkowego 

stanowią integralne części składowe całej inwestycji, nie byłoby żadnych podstaw dla odrębnego 

wyznaczenia obszaru oddziaływania, albowiem mogłoby dojść do modyfikacji inwestycji w stopniu mającym 

znaczenie dla obszaru oddziaływania, w oparciu o faktycznie „zawężony obszar”, wynikający z decyzji 

cząstkowej.  

 

 

Rada Małopolskiej Okręgowej 

Izby Architektów RP 
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