
        Jasło, dnia 26 stycznia 2015 r. 

 

      Pan Marek Ziółkowski 
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              Przewodniczący Komisji Gospodarki 

               Narodowej Senatu RP 

      Pan Janusz Sepioł 

              Senator RP 

              Przewodniczący Komisji Samorządu  

              Terytorialnego i Administracji Senatu RP 

Szanowni Panowie Senatorowie 

 

 W dniu 15 stycznia 2015 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie  

ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Została ona przesłana do Senatu 

RP ( Druk senacki nr 810 ) i będzie przedmiotem posiedzenia Komisji , którym Panowie  

Senatorowie przewodniczą, w dniu 28 stycznia 2015 r. 

Jestem inżynierem budowlanym z 35 – letnim doświadczeniem zawodowym , w tym  

kilkunastoletnim w organach administracji architektoniczno-budowlanej.  

Uważam, że generalnie zmiany w ustawie Prawo budowlane idą w dobrym kierunku. 

Nowela Ustawy przyjęta przez Sejm RP w dniu 15 stycznia 2015 r. posiada jednak ewidentne 

błędy, niedopowiedzenia i niejasności interpretacyjne, które mogą zniweczyć intencję  

Prawodawcy przy stosowaniu jej przepisów.  

Uprzejmie proszę o uwzględnienie moich następujących uwag na posiedzeniu Senackich 

Komisji: 

1) Nowe brzmienie art. 3 pkt 20 ) P.b. przez dodanie akapitu „ w tym zabudowy „ 

poszerza dotychczasową definicję „ obszaru oddziaływania obiektu „ sugerując,  
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że przy ustalaniu tego obszaru  należy brać pod uwagę nie tylko przepisy techniczno- 

budowlane, dotyczące ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, ochrony 

sanitarnej wprowadzające ograniczenia w otoczeniu projektowanego obiektu, ale 

również inne „ przepisy odrębne „ niekoniecznie dotyczące zabudowy ( np. Kodeks 

cywilny ). Taka definicja „ obszaru oddziaływania obiektu „ spowoduje, ze w praktyce 

będzie martwym sztandarowy, nowy przepis art. 29 ust. 1 pkt 1a) P. b. 

Proponuję doprecyzowanie definicji „ obszaru oddziaływania obiektu „ w ten sposób, 

że jednoznacznie chodzi tutaj tylko o ewentualne ograniczenia w zabudowie. 

2) Kontrowersyjne jest nowe brzmienie art. 28 ust. 1 P.b. „ 1. Roboty budowlane można 

rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem  

art. 29-31 . „ Taka treść przepisu dla organów administracji publicznej będzie 

nadal oznaczać ( na podstawie ugruntowanego orzecznictwa ), że chodzić może 

wyłącznie o decyzję ostateczną, a dla osób nieobytych z prawem, że roboty można 

zawsze rozpocząć już po otrzymaniu decyzji ( doręczeniu inwestorowi ).  

Decyzja taka może być przecież uchylona w wyniku odwołania, co narazi inwestora na 

straty. Wydaje się, że zgodne z intencją Prawodawcy byłoby sformułowanie , iż  

roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie „ decyzji ostatecznej albo 

wykonalnej  ( w rozumieniu art. 130 § 4 Kpa ) „ . 

3) Z nowej treści art. 29 ust. 1 pkt 2) P.b. należy usunąć akapit „ w tym „ , gdyż garaż  

altana, przydomowy ganek i oranżeria to nie rodzaje budynku gospodarczego 

( vide definicja z par. 3 pkt 8 rozporządzenia 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, ze zm. ). 

4) Nowa treść  art. 29 ust. 1 pkt 27 P.b. brzmi:  „ 27) instalacji elektroenergetycznych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz 

budynku. „ Wydaje się, że intencją Prawodawcy było: „ 27) instalacji 

elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i 

telekomunikacyjnych wewnątrz budynku będącego w użytkowaniu . „ W przeciwnym 

bowiem przypadku nie trzeba by było wykonywać projektów instalacyjnych instalacji 

wewnętrznych najbardziej nawet skomplikowanych budynków projektowanych, a tak 

daleko chyba zmiany nie idą. 

5) W nowym art. 30 ust. 4b zamiast „ 4b. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 

29 ust. 1 pkt 1a, 2c i 19a należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 

pkt 1-4 . Przepis art. 35 ust. 1 stosuje się odpowiednio. „ w drugim zdaniu powinno 

raczej być : „ Przepis art. 35 ust. 1 i  3 stosuje się odpowiednio, z tym, że w przypadku 

nieusunięcia nieprawidłowości projektu budowlanego w wyznaczonym terminie 

organ wnosi, w drodze decyzji,  sprzeciw w sprawie zgłoszenia. Wydanie 

postanowienia w związku z art. 35 ust. 1 i 3 przerywa bieg terminu, o którym mowa 

w ust. 5. „ Identyczna zmiana redakcji powinna dotyczyć nowego art. 30 ust. 4c P.b. 
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Nakaz sprawdzania przez organ administracji architektoniczno-budowlanej zgodności 

z przepisami złożonego ze „ zgłoszeniem „ projektu budowlanego ( jak w przypadku 

pozwolenia na budowę – art. 35 ust. 1 P.b. ) nie znajduje „ ciągu dalszego „ - art. 35 

ust.  3  P.b. w przypadku stwierdzenia przez organ nieprawidłowości w projekcie 

budowlanym. Wobec tego należy nowe przepisy art. 30 ust. 4b i ust. 4c P.b. 

uzupełnić. 

6) Wprowadzenie do ustawy Prawo budowlane nowego art. 29 ust. 1 pkt 19a) w 

powiązaniu z art. 30 ust. 1 pkt 1 i art. 30a  Ustawy ( większość sieci instalacyjnych na  

„ zgłoszenie „ ) oparte jest na zbyt optymistycznym założeniu powszechnego 

korzystania przez obywateli z internetu  i informacji zawartych w Biuletynie 

Informacji Publicznej. Sytuowanie sieci uzbrojenia terenu na działkach nie będących 

własnością inwestora bez uczestnictwa właścicieli ( użytkowników wieczystych, 

zarządców ) tych działek w postępowaniu administracyjnym , budzi wątpliwości co do 

konstytucyjności przepisu. 

W sytuacji, gdy inwestor przedkłada w urzędzie jedynie oświadczenie o posiadanym 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane będzie to skutkować 

dużymi kłopotami inwestorów już na etapie prowadzenia budowy jak i licznymi 

procesami cywilnymi ze strony poszkodowanych właścicieli nieruchomości, którzy 

często o obcej inwestycji na ich działce dowiedzą się w czasie budowy lub po  

wybudowaniu sieci. 

7) W nowym art. 43 ust. 1a P.b. , moim zdaniem, zniesienie obowiązku geodezyjnego 

wyznaczenia ( wytyczenia w terenie ) przyłącza na działce przyległej do działki 

inwestora, może naruszać prawa właściciela działki przyległej , proponuje się  

pominięcie akapitu „ lub na działce do niej przyległej . „ . 

Proszę uprzejmie o uwzględnienie , w miarę możliwości, w pracach Komisji Senackich 

powyżej przedstawionych uwag. 

        Z poważaniem 

                    Andrzej Babiarz 

      Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa  

       Starostwa Powiatowego w Jaśle  

       ab@powiat.jaslo.pl 
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