
Nowelizacja prawa budowlanego - część I
W dniu 19 września 2020 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w prawa budowlanego. 
Nowelizacja wynika z ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. i obejmuje zmianę prawie 60 przepisów. 
Zgodnie z intencją ustawodawcy, jej celem ma być uproszczenie i przyspieszenie procesu 
inwestycyjno-budowlanego oraz zwiększenie stabilności decyzji podejmowanych w toku 
tego procesu. 

Najważniejsze zmiany dotyczą:

 � sposobu oznaczania obszaru oddziaływania obiektu 

 � podziału projektu budowlanego na trzy części

 � istotnego odstąpienia od projektu

 � wprowadzenia 5-letniego okresu na unieważnianie decyzji o pozwoleniu na 
budowę i na użytkowanie

 � uproszczenia postępowania legalizacyjnego samowoli budowlanych 

 � konieczności uzyskania ekspertyzy pożarowej przy zmianie sposobu użytkowania

 � precyzyjniejszego ustalenia, kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę, kiedy 
zgłoszenie, a kiedy żadne z nich 

W obecnym wydaniu PMR Construction Insight Poland omówione zostaną trzy pierwsze 
zmiany. Pozostałym poświęcona zostanie druga część publikacji. 

Komentarz prawny
Obszar oddziaływania obiektu

Z obecnej definicji obszaru oddziaływania obiektu usunięte zostanie odwołanie 
do ograniczeń w zagospodarowaniu terenu. Dotychczas orzecznictwo sądowe 
przyjmowało szeroką interpretację obszaru oddziaływania obiektu i odnosiło go 
do różnych rodzajów oddziaływań niezwiązanych z samą budową lub pracami 
budowlanymi. Ograniczeniami w zagospodarowaniu terenu uznawano m.in. hałas, 
wibracje, zanieczyszczenia, ograniczenia lub zakłócenia w korzystaniu z mediów, 
zintensyfikowanie ruchu. Ustawodawca uznał, że ograniczenia tego typu nie są 
jednoznaczne, a przez to wykraczają poza zakres przedmiotowy prawa budowlanego. 
W efekcie organy administracji architektoniczno-budowlanej badając obszar 
oddziaływania obiektu będą brały pod uwagę jedynie przepisy techniczno-budowlane 
i inne szczegółowe odnoszące się wprost do zabudowy. W wielu wypadkach znacząco 
zmniejszy się przez to krąg stron postępowania w sprawie wydania pozwolenia na 
budowę.

Nowy projekt budowlany 

Jedna z istotniejszych zmian prawa budowlanego dotyczy nowej formuły projektu 
budowlanego. Będzie on składać z trzech części: projektu zagospodarowania działki 
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego. 
W związku z przedefiniowaną koncepcją projektu niezbędne będzie dookreślenie 
zawartości jego poszczególnych części w nowym rozporządzeniu. 

Zawartość projektu zagospodarowania działki lub terenu pozostanie w dotychczasowym 
kształcie, z zastrzeżeniem, iż powinna znaleźć się w nim informacja o obszarze 
oddziaływania obiektu. Projekt architektoniczno-budowlany będzie obejmować: układ 
przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów 
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budowlanych, zamierzony sposób ich użytkowania, charakterystyczne parametry 
techniczne, opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia 
obiektu, projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na 
otoczenie, w tym środowisko, charakterystykę ekologiczną, informację o wyposażeniu 
technicznym budynku, opis dostępności dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu 
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych - w przypadku wskazanych obiektów 
budowlanych, informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych w przypadku 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych, a także postanowienie udzielające zgody 
na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jeżeli zostało wydane. 
W skład projektu technicznego wchodzić będą: rozwiązania konstrukcyjne obiektu 
wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, w przypadku budynków 
charakterystykę energetyczną, rozwiązania techniczne oraz materiałowe, w zależności 
od potrzeb - dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki 
posadowienia obiektów budowlanych i inne opracowania projektowe. 

Druga zmiana dotyczy zmniejszenia wymaganej liczby projektów, które powinny być 
załączone do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Zamiast czterech egzemplarzy 
projektu budowlanego dostarczone powinny być trzy projekty zagospodarowania 
działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Po zatwierdzeniu 
projektów, po jednym egzemplarzu każdego z nich otrzymają: inwestor, organ 
administracji architektoniczno-budowlanej i organ nadzoru budowlanego. 

Projekt techniczny nie będzie już zatwierdzany w toku procedury o wydanie 
pozwolenia na budowę, stąd zlikwidowano obowiązek jego składania przy wniosku. 
Wyłączenie konieczności składania projektu technicznego na etapie postepowania 
o udzielenie pozwolenia na budowę jest krokiem w dobrym kierunku. Ocena rozwiązań 
technicznych stosowanych w toku procesu budowlanego leży w istocie rzeczy poza 
kompetencją organów administracji architektoniczno-budowlanej, a same projekty 
techniczne ulegają znacznym zmianom w trakcie inwestycji. 

Projekt techniczny będzie składany dopiero w postępowaniu o uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie, powinien być jednak sporządzony przed rozpoczęciem robót i przekazany 
kierownikowi budowy. Roboty budowlane powinny być prowadzone na podstawie 
projektu budowlanego, w tym także projektu technicznego. Projekt techniczny musi 
pozostawać w zgodzie z zatwierdzonymi projektami zagospodarowania działki lub 
terenu i architektoniczno-budowlanym. Zmiany sprzeczne z którymś z tych projektów 
nie są dopuszczalne, chyba że uprzednio dokonana zostanie odpowiednia modyfikacja 
w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub architektoniczno-budowlanym. 
Kierownik budowy zobowiązany jest udostępnić aktualny projekt na każde żądanie 
organu nadzoru budowlanego. 

26

PMR Construction Insight: Poland  Czwartek / 06 / 08 / 2020     |      Numer 8 (233)                  

http://www.pmrcorporate.com


Istotne odstąpienie od projektu

W związku z podziałem projektu budowlanego na trzy części dostosowane zostaną 
przepisy o istotnym odstąpieniu od zatwierdzonych projektów zagospodarowania 
działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W stosunku do obecnych regulacji, istotne odstąpienie następować będzie m.in. 
co do projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia 
obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został 
zaprojektowany; charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących 
powierzchni zabudowy, w zakresie przekraczającym 5%, wysokości, długości lub 
szerokości w zakresie przekraczającym 2%, liczby kondygnacji; zmian źródła ciepła do 
ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źródła zasilanego paliwem 
ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej, na źródło 
opalane paliwem stałym. Zrezygnowano z takich parametrów obiektu budowlanego 
jak trudnej do wyliczenia kubatury oraz powierzchni zabudowy, gdyż w tym zakresie 
wystarczające jest zachowanie wymogów planu miejscowego lub decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Powyższe zmiany należy ocenić pozytywnie tak z perspektywy inwestorów, jak 
i organów administracji architektoniczno-budowlanej. Inwestorzy zyskają poprzez 
większą pewność co do kwalifikacji zmian, dzięki czemu nie będą występować 
o decyzję o zmianę pozwolenia na budowę w celu uniknięcia uznania budowy za 
samowolę budowlaną, to z kolei przyspieszy proces realizacji inwestycji. Po stronie 
organów zmiany powinny przełożyć się na zmniejszenie liczby rozpoznawanych spraw. 

    Anna Czajkowska, Radca prawny

    Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 

    Miller, Canfield, W. Babicki, A. Chełchowski i Wspólnicy Sp.k.
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Amendment to Construction Law – part I
On 19 September 2020, revolutionary changes to Poland’s construction regulations are 
coming into force� The amendment to the Construction Law that MPs passed on 13 February 
2020 altered nearly 60 of its provisions� The aim is to expedite construction projects, and to 
make construction-related decisions more stable and predictable� 

The most important changes concern the following:

 � determining the impact zone of a structure

 � new format of the building design 

 � what constitutes a major deviation from the building design

 � 5-year limitation period for revocations of building permits and occupancy 
permits

 � easier legalisation of unauthorised structures

 � need to obtain a fire protection permit when seeking a change of use

 � clearer definition of when a building permit is required, when a notice of 
construction, and when neither 

In the present issue of PMR Construction Insight Poland, we take a look at the first three of 
these changes� A subsequent article will discuss the remaining ones�

Legal opinion Impact zone of a structure

The definition of the impact zone of a structure has been altered so it no longer talks 
vaguely about constraints on possible uses of an area� The previous wording has led the 
administrative courts to take an excessively broad view of the impact zone, covering 
impacts, such as e�g� noise levels, vibrations, pollution, restriction or disruption to utility 
services, or intensification of traffic, that have nothing to do with construction and clearly 
lie outside the proper scope of construction regulations� The amended definition clarifies 
things: in considering building-permit applications, the competent architecture and 
construction authority will take into account only technical-construction regulations and 
other regulations pertaining specifically to construction� In many cases, this will significantly 
reduce the number of parties to building-permit application proceedings�  

New building design

One of the most important changes that the new law brings is the introduction of a new 
format of the building design� It will now consist of three elements: site plan, architecture 
and construction plan, and technical plan� A new executive regulation will have to be 
enacted in which the contents of each of these will be laid down in more detail�

The contents of the site plan will remain unchanged, except that it will have to include 
information about the impact zone of the structure� The architecture and construction plan 
will include the following: the spatial layout and architectural form of existing and planned 
structures, their intended use, key technical parameters, a geotechnical opinion and 
information on the way of founding, the materials and technologies to be used that may 
have an impact on the surroundings, including the natural environment, the ecological 
profile, information on the building’s technical equipment, a description of accessibility to 
disabled persons, as defined by the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
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adopted on 13 December 2006 in New York, including the elderly in the case of certain 
structures, information on the minimal share of residential units in the case of multi-family 
residential buildings, as well as permission to deviate from technical-construction 
regulations (in case one was issued)� The technical plan will include the design solutions 
along with statistical-mechanical calculations, (in the case of buildings) the energy 
profile, the materials and technologies, and, as needed, a geological-engineering dossier, 
geotechnical conditions for founding, and other plans�      

Another change concerning the building design is that not all of it will have to be enclosed 
with the application for a building permit, and that fewer copies will be required to be 
submitted: instead of four copies of the entire building design, three copies of the site plan 
and three copies of the architecture and technical plan� When the plans are approved, 
the investor, the architecture and construction authority, and the technical supervision 
authority will keep one copy each� 

The technical plan will not have to be enclosed at all, because it will no longer be subject 
to approval as part of building permit issuance� This is clearly a step in the right direction: 
technical solutions fall outside the scope of architecture and construction authorities’ 
expertise, and technical plans often change in significant ways in the course of a project�  

Instead, the technical plan will be submitted only when applying for an occupancy permit� 
But it should be drawn up before the start of construction works, and provided to the 
construction site manager� Construction works should follow the entirety of the building 
design, including the technical plan� The technical plan has to be consistent with the site 
plan and the architecture and construction plan as approved by competent authorities� 
No changes to the technical plan are allowed that deviate from what the site plan or the 
architecture and construction plan contains, unless the site plan or the architecture and 
construction plan is first altered accordingly� The construction site manager is obliged to 
make the current version of the technical plan available to the construction supervision 
authority at any time upon request�  

Major deviation from building design

The new format of building design – with its division into three elements, only two of 
which, the site plan and the architecture and construction plan, are relevant to building 
permit issuance – prompted changes to provisions governing major deviations from the 
contents of the building design as approved by competent authorities�

The following are examples of what will be considered a major deviation from the building 
design: the impact zone of the structure is bigger than in the site plan; the structure’s height, 
length, or width deviates by more than 2% from the plan; the number of storeys is different 
than in the plan; the sources that supply heating or hot water were changed from ones 
fired by a liquid fuel, gas, a renewable energy source, or the heating grid to ones fired by a 
fossil fuel� At the same time, and importantly, differences in cubic area (which is notoriously 
difficult to calculate) or built-up area will not matter anymore; it will be enough that the 
structure complies with what is required by the local zoning plan or zoning decision in this 
respect�   

All this is positive, both from the point of view of investors and authorities� Investors 
gain more clarity as to what constitutes a major deviation� Before, they often applied for 
alterations to building permits just to be on the safe side and avoid constructions being 
classified as unauthorised structures� They will no longer have to do that� This will speed up 
projects� As for authorities, their caseloads should diminish�

    Anna Czajkowska, Attorney-at-law 

    Miller, Canfield, W� Babicki, A� Chełchowski i Wspólnicy Sp�k�
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