
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane weszła 
w życie 1 stycznia 1995 r. Od 
tego momentu była już kilka-

dziesiąt razy nowelizowana. Więk-
szość przepisów ustawy z dnia 20 
lutego 2015 r. o zmianie ustawy 
– Prawo budowlane oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 443) weszła w życie w dniu 
28 czerwca 2015 r. Okoliczności 
tej zmiany nie są uwarunkowa-
ne potrzebą dostosowania nasze-
go porządku prawnego do regula-
cji prawa Unii Europejskiej, lecz 
dążeniem do uproszczenia procesu  
budowlanego.

W założeniu twórców nowelizacja 
z 20 lutego 2015 r. miała stworzyć 
przejrzyste ramy dla procesu inwe-
stycyjnego w budownictwie. Projek-
todawcy w uzasadnieniu noweliza-
cji odnieśli się wprost do treści wyro-
ku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
20 kwietnia 2011 r., sygn. akt Kp 7/09, 
zgodnie z którym „zgłoszenie budowy, 
jako instytucja prawna, jest niewątpli-
wie wystarczająco skutecznym roz-
wiązaniem w odniesieniu do przed-
sięwzięć budowlanych o mniej skom-
plikowanym charakterze i znikomym 
oddziaływaniu na otoczenie”.

Nowelizacja z dnia 20 lutego 2015 r., pomimo pewnych 
mankamentów, może w istotny sposób wpłynąć na 
kształt procesu inwestycyjnego w Polsce.

Zmiana  
w prZeddZień 
rewolucji?

artur Sidor
radca prawny,  
wspólnik w Kancelarii 
pietrzak Sidor & wspólnicy

SUT i ujawnianych tam sieci. Ponad-
to zmieniono przepisy o opłatach le-
galizacyjnych oraz warunkach przy-
stąpienia do użytkowania. Powyż-
sze zagadnienia są najbardziej istot-
ne i zostaną omówione w niniejszym 
artykule.

Instytucja zgłoszenia
Nowe przepisy oznaczają odej-

ście od wymogu rozpoczęcia robót 
budowlanych jedynie na podstawie 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
budowę. Termin „ostateczna” został 
z ustawy usunięty, co sprawia, że nie 
ma potrzeby oczekiwania, aż decyzja 
stanie się ostateczna. Może to istot-
nie wpłynąć na przyśpieszenie reali-
zacji instytucji budowlanych.

Ponadto rozszerzony został ka-
talog obiektów budowlanych, któ-
rych budowa nie wymaga uzyska-
nia pozwolenia na budowę, oraz 
obiektów budowlanych podlegają-
cych jedynie zgłoszeniu. Zmiana ta 
ma na celu uproszczenie procesu  
budowlanego.

Obiekty budowlane 
podlegające zgłoszeniu
W nowelizacji dodano następują-

ce kategorie obiektów, których budo-

W ocenie autorów projektu ko-
nieczne było zachowanie odpowied-
nich proporcji pomiędzy katalogiem 
obiektów wymagających pozwolenia 
na budowę a katalogiem obiektów 
dopuszczonych do realizacji w ra-
mach zgłoszenia. W uzasadnieniu 
projektu odniesiono się do liczby 
przeprowadzanych inwestycji zwią-
zanych z jednorodzinnym budow-
nictwem mieszkaniowym. 

Badania rynku wykazały, że w ro-
ku 2013 wydano 75 042 decyzje o po-
zwoleniu na budowę jednorodzin-
nych budynków mieszkalnych, co 
stanowiło ok 39% wszystkich wyda-
nych pozwoleń na budowę. Przyję-
ta zmiana ma spowodować oszczęd-
ności czasowe oraz finansowe po 
stronie inwestorów w przypadku  
ok. 30 tys. inwestycji rocznie oraz 
ograniczenie skali obciążeń proce-
duralnych po stronie organów pro-
wadzących postępowania.

Zakres zmian wprowadzonych 
nowelizacją jest obszerny i dotyczy 
wielu aspektów prawa budowlane-
go. Rozwinięto instytucję zgłosze-
nia budowlanego, a także wprowa-
dzono nowe regulacje dotyczące za-
wiadomienia o terminie rozpoczę-
cia robót budowlanych, rejestru GE-
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wa nie wymaga uzyskania pozwole-
nia na budowę:

wolno stojące jednorodzinne bu-• 
dynki mieszkalne, których obszar 
oddziaływania mieści się w cało-
ści na działce lub działkach, na 
których zostały zaprojektowane,
wolno stojące parterowe budynki • 
gospodarcze (garaże, altany przy-
domowe ganki i oranżerie) o po-
wierzchni zabudowy do 35 m2, 
przy czym łączna liczba tych 
obiektów na działce nie może prze-
kraczać dwóch na każde 500 m2 
powierzchni działki,
wolno stojące parterowe budynki • 
rekreacji indywidualnej, rozu-
miane jako budynki przeznaczone 
do okresowego wypoczynku o po-
wierzchni zabudowy do 35 m2, 
przy czym liczba tych obiektów na 
działce nie może przekraczać jed-
nego na każde 500 m2 powierzchni 
działki,
zjazdy z dróg wojewódzkich, po-• 
wiatowych i gminnych oraz zatok 
parkingowych na tych drogach, 
przydomowych basenów i oczek 
wodnych o powierzchni do 50 m2,
sieci: elektroenergetyczne (obej-• 
mujące napięcie znamionowe nie 
wyższe niż 1 kV), wodociągowe, 
kanalizacyjne, cieplne, telekomu-
nikacyjne,
instalacje elektroenergetyczne, wo-• 
dociągowe, kanalizacyjne, cieplne 
i telekomunikacyjne wewnątrz bu-
dynku.

Elementy składowe zgłoszenia
Pomimo dążenia przez ustawo-

dawcę do deregulacji procesu bu-
dowlanego, dokonanie przez inwe-
stora zgłoszenia pewnych kategorii 
obiektów nadal pociąga za sobą obo-
wiązek dołączenia dodatkowych do-
kumentów. W szczególności dotyczy 
to budowy wolno stojących budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych, 
których obszar oddziaływania mie-
ści się w całości na działce lub dział-
kach, na których zostały zaprojek-
towane, oraz ich przebudowy, o ile 
nie prowadzi ona do zwiększenia do-
tychczasowego obszaru oddziaływa-
nia tych budynków, a także budo-
wy wolno stojących parterowych bu-
dynków, stacji transformatorowych 
i kontenerowych stacji transformato-
rowych o powierzchni zabudowy do 
35 m2 i sieci (elektroenergetycznych 
obejmujących napięcie znamiono-
we nie wyższe niż 1 kV, wodociągo-
wych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
telekomunikacyjnych). W tych przy-

padkach wymagane jest dołączenie 
dokumentów wymaganych w przy-
padku składania wniosku o pozwole-
nie na budowę.

Jednocześnie nadal obowiązują 
wymagania dotyczące badania przez 
właściwe organy kompletności pro-
jektu oraz jego zgodności z miej-
scowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego bądź decyzją 
o warunkach zabudowy, z przepisa-
mi techniczno-budowlanymi, a tak-
że posiadania wymaganych opinii 
i uzgodnień.

Oświadczenia co do dostaw 
mediów
Nowelizacja zlikwidowała obowią-

zek dołączenia do projektu budow-
lanego oświadczeń właściwych jed-
nostek organizacyjnych o zapewnie-
niu dostaw energii, wody, ciepła i ga-
zu, odbioru ścieków oraz o warun-
kach przyłączenia obiektu do sie-
ci wodociągowych, kanalizacyjnych, 
cieplnych, gazowych, elektroenerge-
tycznych, telekomunikacyjnych oraz 
dróg lądowych, a także oświadczenia 
właściwego zarządcy drogi o możli-
wości połączenia działki z drogą pu-
bliczną zgodnie z przepisami o dro-
gach publicznych, z wyjątkiem dróg 
wojewódzkich i krajowych.

Autorzy nowelizacji słusznie za-
uważyli, że wymagania dotyczące 
podłączenia działki budowlanej do 
sieci zawierają przepisy szczegól-
ne. Ponadto, wymagania te są okre-
ślane i weryfikowane na etapie wy-
dawania decyzji o warunkach zabu-
dowy, a w przypadku obowiązywa-
nia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego ustalane są 
w planie. Nie ma więc realnego po-
wodu, aby na etapie inwestycyjnym 
organ weryfikował możliwość przy-
łączenia do sieci infrastruktury tech-
nicznej.

Wniesienie przez organ 
sprzeciwu
Nowe przepisy przewidują, że wła-

ściwy organ może w terminie trzy-
dziestu dni wnieść sprzeciw, jeżeli 
budowa lub wykonywanie robót bu-
dowlanych objętych zgłoszeniem na-
rusza ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
decyzję o warunkach zabudowy lub 
inne przepisy.

Organ może też wydać postano-
wienie, w którym nałoży na inwe-
stora obowiązek uzupełnienia zgło-
szenia. Nałożenie na inwestora ta-
kiego dodatkowego obowiązku prze-

rywa bieg terminu na wyrażenie 
przez organ sprzeciwu. Jeżeli zaś or-
gan nie wniósł sprzeciwu, inwestor 
ma trzy lata na rozpoczęcie inwe-
stycji – w przeciwnym razie będzie 
zmuszony ponownie dokonać zgło-
szenia.

Należy pamiętać, że właściwy or-
gan budowlany może w drodze de-
cyzji, w przypadkach wskazanych 
w ustawie, nałożyć na inwestora 
obowiązek uzyskania pozwolenia na 
wykonanie określonego obiektu lub 
robót budowlanych.

Możliwość przeniesienia 
uprawnień ze zgłoszenia
Ustawodawca rozciągnął regula-

cje dotyczące możliwości przeniesie-
nia uprawnień będących wynikiem 
decyzji o pozwoleniu na budowę na 
inne osoby. Zgodnie z nowymi prze-
pisami także prawa i obowiązki wy-
nikające ze zgłoszenia, wobec które-
go organ nie wniósł sprzeciwu, mo-
gą być przeniesione na inną osobę 
w drodze decyzji.

Zawiadomienie o terminie 
rozpoczęcia robót
Wymóg zawiadomienia o zamie-

rzonym terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych organu i projektanta 
sprawującego nadzór nad zgodno-
ścią realizacji budowy z projektem 
odnosić się będzie nie tylko do robót 
budowlanych, w stosunku do któ-
rych wymagane jest pozwolenie na 
budowę, lecz także do tych (wymie-
nionych w punkcie „Elementy skła-
dowe zgłoszenia”), które wymaga-
ją zgłoszenia budowy oraz zgłosze-
nia przebudowy. Ponadto zniesio-
ny został wymóg zachowania termi-
nu do zawiadomienia na co najmniej 
7 dni przed rozpoczęciem robót bu-
dowlanych. 

GESUT a zmiany
Znowelizowano również przepi-

sy prawa budowlanego dotyczące li-
sty obiektów wymagających geode-
zyjnego wyznaczenia w terenie oraz 
geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej.

Poza obiektami, które podlegają 
geodezyjnemu wyznaczeniu w tere-
nie i geodezyjnej inwentaryzacji po-
wykonawczej, obejmującej położe-
nie ich na gruncie (przyłącza elek-
troenergetyczne, wodociągowe, ka-
nalizacyjne, gazowe, cieplne i teleko-
munikacyjne), do listy dodane zosta-
ły telekomunikacyjne linie kablowe 
oraz kanalizacja kablowa.
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W ocenie ustawodawcy geode-
zyjne wyznaczenie tych obiektów 
jest niezbędne dla prawidłowego 
ich usytuowania i uniknięcia kolizji 
z innymi urządzeniami podziemny-
mi, a geodezyjna inwentaryzacja po-
wykonawcza tych obiektów jest ko-
nieczna w celu ujawnienia ich w ba-
zie danych GESUT (Geodezyjna Ewi-
dencja Sieci Uzbrojenia Terenu to re-
jestr publiczny prowadzony przez 
starostów na podstawie Rozporzą-
dzenia Ministra Rozwoju Regional-
nego i Budownictwa z dnia 2 kwiet-
nia 2001 r.).

Wątpliwości budzi wyłączenie 
z powyższego obowiązku przyłączy 
elektroenergetycznych, wodociągo-
wych, kanalizacyjnych, gazowych, 
cieplnych i telekomunikacyjnych, je-
żeli ich połączenie z siecią znajdu-
je się na tej samej działce co przy-
łącza lub na działce do niej przyle-
głej. Nieumieszczenie tych fragmen-
tów sieci w bazie GESUT może do-
prowadzić do ich uszkodzenia wsku-
tek prac podejmowanych przez wła-
ścicieli działek. Dodatkowo w sytu-
acjach kryzysowych, np. pożaru al-
bo wybuchu gazu, nieuwzględnienie 
tych fragmentów sieci w bazie GE-
SUT może wpływać na skuteczność 
i szybkość prowadzonych działań 
gaśniczo-ratowniczych.

Przystąpienie do użytkowania
Dążenie projektodawców do 

uproszczenia całego procesu inwe-
stycyjnego objęło także przepisy do-
tyczące zgłoszenia przystąpienia do 
użytkowania.

Użytkowanie możliwe będzie także 
w odniesieniu do obiektów, na budo-
wę których wymagane jest zgłosze-
nie budowy. W tym celu należy za-
wiadomić właściwy organ o zakoń-
czeniu budowy. Użytkowanie moż-
liwe będzie w przypadku, gdy organ 
w terminie 14 dni (termin skrócony 
z 21 dni w stosunku do poprzednie-
go stanu prawnego) nie zgłosi sprze-
ciwu w drodze decyzji. Znowelizo-
wane przepisy ograniczyły też kata-
log obiektów budowlanych, wobec 
których przystąpienie do użytkowa-
nia wymaga decyzji administracyj-
nej (pozwolenia na użytkowanie).

Nowe regulacje zakładają, że użyt-
kowanie obiektu budowlanego bę-
dzie mogło nastąpić już po uzyska-
niu decyzji o pozwoleniu na użyt-
kowanie (a nie, jak wcześniej, po 
uzyskaniu ostatecznej decyzji o po-
zwoleniu na użytkowanie). Pełna li-
sta, która objęta jest łagodniejszym 

kompleksowego uregulowania cało-
ści procesu inwestycyjnego.

Projekt części ogólnej Kodeksu bu-
dowlanego składa się aż z 258 arty-
kułów. Nowy kodeks utrzymuje ten-
dencję dotyczącą zwiększania kata-
logu obiektów budowlanych reali-
zowanych w procedurze zgłoszenio-
wej. Dodatkowo w projekcie kodeksu 
przewidziano następujące nowe roz-
wiązania prawne:

wprowadzenie pojęcia zgody bu-• 
dowlanej,
skrócenie do 21 dni terminu na • 
rozpoznanie zgłoszenia,
etapowe dokonywanie odbiorów • 
cząstkowych robót (co ma szcze-
gólne znaczenie przy pracach ule-
gających zakryciu, bowiem obecne 
regulacje utrudniają zweryfikowa-
nie poprawności takich wykona-
nia robót, zwłaszcza w zakresie 
bezpieczeństwa konstrukcji),
rezygnacja z obowiązku zawiada-• 
miania organu o terminie rozpo-
częcia prac budowlanych,
instytucja zgody sąsiada na zbliże-• 
nie obiektu do granic działki,
uzależnienie opłaty legalizacyjnej • 
od wartości rynkowej samowoli 
budowlanej.

Zakres skierowanego do konsulta-
cji Kodeksu budowlanego i publicz-
ne zapowiedzi przedstawicieli Ko-
misji Kodyfikacyjnej Prawa Budow-
lanego co do dalszej pracy pozwalają 
mieć nadzieję, że działania te wpły-
ną pozytywnie na rozwój branży bu-
dowlanej.

                                    

reżimem prawnym (milcząca zgo-
da udzielana w reakcji na zawiado-
mienie o zakończeniu robót budow-
lanych), wyrażona została w art. 55 
ustawy – Prawo budowlane i doty-
czy między innymi warsztatów rze-
mieślniczych, stacji obsługi pojaz-
dów, myjni samochodowych i garaży 
do pięciu stanowisk włącznie, obiek-
tów magazynowych, takich jak bu-
dynki składowe, chłodnie, hanga-
ry i wiaty, a także budynków kolejo-
wych (nastawnie, podstacje trakcyj-
ne, lokomotywownie, wagonownie, 
strażnice przejazdowe i myjnie tabo-
ru kolejowego), placów składowych, 
postojowych i parkingów oraz sta-
wów rybnych.

Skutki nowelizacji
Nowelizacja z dnia 20 lute-

go 2015 r., pomimo pewnych man-
kamentów, może w istotny sposób 
wpłynąć na kształt procesu inwesty-
cyjnego w Polsce.

Wprowadzona w wyniku noweli-
zacji procedura zgłoszeniowa skróci 
czas realizacji mniej skomplikowa-
nych inwestycji oraz przyczyni się 
do uproszczenia procesu budowla-
nego. Wiele jednak zależy od prakty-
ki organów administracji publicznej 
w tym zakresie. Nie można wyklu-
czyć, że organy nadużywać będą in-
stytucji sprzeciwu albo postanowień 
„uzupełniających” co sprawi, że ce-
le projektowanych zmian nie zosta-
ną zrealizowane.

Odejście od klasycznego postępo-
wania w przedmiocie wydania decy-
zji o pozwoleniu na budowę wywoła 
również istotne skutki dla osób trze-
cich, które w procedurze zgłoszenio-
wej nie będą miały przymiotu strony 
(w rozumieniu Kodeksu postępowa-
nia administracyjnego). Osoby trze-
cie (np. sąsiedzi działek inwestycyj-
nych) będą jednak mogły monito-
rować informacje zawarte w Biule-
tynie Informacji Publicznej i na tej 
podstawie kierować pisma do wła-
ściwych organów administracji pu-
blicznej, informując o przesłankach, 
które w ich ocenie uzasadniają wnie-
sienie przez organ sprzeciwu.

Kodeks budowlany – przyszłość 
prawa budowlanego?
W dniu 25 maja 2015 r. prze-

wodniczący Komisji Infrastruktury 
oraz minister infrastruktury skiero-
wali projekt Kodeksu budowlanego 
do konsultacji publicznych i uzgod-
nień międzyresortowych. Uzasad-
nienie projektu wskazuje na zamiar 

O Kancelarii
Artur Sidor, radca prawny, wspólnik w Kance-
larii Pietrzak Sidor & Wspólnicy, specjalizuje się 
w sprawach z zakresu prawa budowlanego, ob-
sługi transakcji handlowych oraz postępowa-
niach sądowych i arbitrażowych. 
Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy powstała 
w 2007 roku. Tworzy ją zespół kilkunastu praw-
ników posiadających doświadczenie w wielu 
dziedzinach prawa. Większość ma za sobą kil-
kunastoletnią praktykę zawodową i wieloletnie 
doświadczenie w samodzielnym świadczeniu 
pomocy prawnej. 
Prawnicy Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólni-
cy świadczą kompleksową obsługę prawną na 
rzecz klientów korporacyjnych oraz indywidu-
alnych w sprawach z zakresu: prawa gospodar-
czego, prawa budowlanego, transakcji handlo-
wych, prawa bankowego, obrotu nieruchomo-
ściami, prawa pracy, prawa farmaceutycznego 
oraz własności intelektualnej, a także postępo-
wań sądowych, arbitrażowych i prawa karnego.
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