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W NU ME RZE: Sza�now�ni�Pań�stwo!

Czas pan de mii wy dłu ża się i jak na ra zie nie wi dać jej koń ca. Stan ten, a w szcze -
gól no ści je go in ten syw ność, wy zna cza kie run ki na szej ak tyw no ści. Rząd po fa zie opty -
mi zmu i otwie ra niu form dzia łal no ści i ak tyw no ści spo łecz nej i go spo dar czej zo stał
za sko czo ny gwał tow nym wzro stem za cho ro wań. Te za, któ rą ogło szo no „im mniej ba -
da my to ma my wię cej wy le czo nych” zo sta ła zwe ry fi ko wa na do „im wię cej ba da my,
tym wię cej ma my za ra żo nych” i to ona sta je się praw dzi wa. 

Wszyst kie in sty tu cje na sze go Fo rum od wo ła ły se mi na ria, kon fe ren cje, spo tka nia
in te gra cyj no -szko le nio we. Część z nas prze nio sła swo ją ak tyw ność szko le nio wo -or -
ga ni za cyj ną do in ter ne tu. Mie li śmy to szczę ście, iż uda ło się zor ga ni zo wa nie na sze -
go se mi na rium w Ustro niu (spra woz da nie z te go wy da rze nia za miesz cza my w tym
wy da niu FBŚ). Uczest ni czy li śmy rów nież w Tar gach bu dow nic twa w Biel sku -Bia łej. 

Ślą ska Okrę go wa Izba In ży nie rów Bu dow nic twa prze pro wa dzi ła eg za min na upraw -
nie nie bu dow la ne. Jed no cze śnie Kra jo wa Izba Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi z po -
śli zgiem zor ga ni zo wa ła Ga lę fi na ło wą IV edy cji kon kur su „In we sty cja ro ku”, 8 paź dzier -
ni ka br. w Szklar skiej Po rę bie. 

Brak moż li wo ści or ga ni za cji kon fe ren cji i se mi na riów po świę co nych zmia nom prze -
pi sów usta wy Pra wo bu dow la ne, go spo dar ce od pa da mi, wal ce ze smo giem, apli ka -
cji do środ ków po mo co wych, zmia nie obo wiąz ków wy dzia łów ar chi tek tu ry i nad zo ru
bu dow la ne go, ale też zmia na for my i tre ści pro jek tów bu dow la nych mo że ob ni żyć na -
szą ak tyw ność in we sty cyj ną. 

Jed no cze śnie chciał bym Pań stwu za pro po no wać ak tyw ność w ce lu opra co wa nia
no we go mo du łu biu ra, miej sca pra cy, miesz ka nia:

– do sto so wa ne go do zdal ne go na ucza nia i pra cy, re kre acji w ob rę bie miesz ka nia 
– no wej for my bal ko no -log gi oraz oto cze nia bu dyn ku i osie dla.
Te ma ty ka ta bę dzie re ali zo wa na w uzgod nie niu i po ro zu mie niu z Wy dzia łem

Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej. Mam głę bo ką na dzie ję, że an kie ta skie ro wa na do Pań -
stwa bę dzie pod sta wą do two rze nia no wych stan dar dów miesz kań i biur. Na sze dzia -
ła nia mo gą wpły nąć na no we wy zwa nia dla de we lo pe rów, tym bar dziej że pro gram
„Miesz ka nie plus” za koń czył się kla pą i nie roz wią zał pro ble mów miesz ka nio wych.
Ak tu al nie ob ser wu je my na ryn ku de we lo per skim re zy gna cję z bu do wy apar ta men -
tów 15-25m2, a jed no cze śnie po ja wia się de we lo per ka „tu ry stycz na” (po szu ki wa nie
wła sne go azy lu dla od izo lo wa nia się i re kre acji) i tu wi dzi my lo ko wa nie oszczęd no -
ści na szych oby wa te li. 

Okład ka te go wy da nia cza so pi sma zo sta ła za pro jek to wa na przez prof. Klau diusz
Fros sa i jest swo istą wi zją, w ja kim kie run ku po stę pu je cy wi li za cja. 

Ma�riusz�Czy�szek

Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa

SŁOWO WSTĘPNE
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Spo tka nie otwo rzył wi ta jąc wszyst kich
uczest ni ków se mi na rium, Ma�riusz�Czy�-
szek – Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic -
twa, któ ry za na li zo wał trud ną sy tu acje
w ja kiej zna la zło się bu dow nic two w cza -
sie pan de mii, Pre zy dent na kre ślił tak że pro -
jekt „Pro gra mu” – wspól nych przed się wzięć
me ry to rycz nych i or ga ni za cyj nych uczest -
ni ków „Fo rum” w 2021 ro ku, bio rąc
pod uwa gę sy tu acje ja ka mo że pa no wać
w przy szłym ro ku.

Wy bra ne za gad nie nia bez pie czeń stwa
pra cy w bu dow nic twie przed sta wi li Adam
Wą�sow�ski�– p.o. Z -cy Okrę go we go In -
spek to ra Pra cy ds. Or ga ni za cyj nych
i Anet�ta�Ra�nosz – Nad in spek tor Pra cy
w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy w Ka -
to wi cach. Omó wio no jak co ro ku bi lans
wy pad ków w bu dow nic twie, któ re mia ły
miej sce w na szym re gio nie ze szcze gól -
nym uwzględ nie nie naj tra gicz niej szych

XIII ŚLĄSKIE SEMINARIUM BUDOWLANE

Budownictwo
pod presją COVID-19
Za cho wu jąc mak si mum ostroż no ści w dniach 3 – 4 wrze śnia 2020r. w Ustro niu, tra dy cyj nie w ho te lu
„Ja skół ka”, zor ga ni zo wa ne zo sta ło już po raz trzy na sty ŚLĄ SKIE SE MI NA RIUM BU DOW LA NE. Or ga ni za to ra -
mi se mi na rium, któ re wzbu dzi ło bar dzo du że za in te re so wa nie by li uczest ni cy Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie -
go: Ślą ska Izba Bu dow nic twa, Ślą ska Okrę go wa Izba In ży nie rów Bu dow nic twa, Pol ska Izba Eko lo gii, Re gio -
nal ny Zwią zek Re wi zyj ny Spół dziel czo ści Miesz ka nio wej w Ka to wi cach oraz Ślą ska Izba Pra co daw ców w Gli wi cach.

Ma riusz Czy szek 

Adam Wąsowski Anetta Ranosz
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wy pad ków śmier tel nych. Przed sta wio no
rów nież wy mo gi zwią za ne z epi de mią Co -
vid 19 na bu do wach m.in., spo so by uży -
wa nia ma se czek i rę ka wi czek pod czas
prac bu dow la nych.

Jó�zef�Klu�ska�– czło nek Pre zy dium Kra -
jo wej Ra dy PIIB, za stęp ca prze wod ni czą -
ce go Ra dy ŚlO IIB, mó wił o no we li za cji
Pra wa Bu dow la ne go.

Usta wa z dnia 13 lu te go 2020 r. o zmia -
nie usta wy – Pra wo bu dow la ne oraz
nie któ rych in nych ustaw (Dz.U. z 2020 r.
poz. 471), na zy wa na tzw. du żą no we li za -
cją Pra wa bu dow la ne go za czę ła obo wią -
zy wać od 19 wrze śnia 2020 r. Do ko nu je
ona istot ne go po dzia łu pro jek tu bu dow -
la ne go na trzy od ręb ne czę ści: pro jekt za -
go spo da ro wa nia dział ki lub te re nu, pro -
jekt ar chi tek to nicz no -bu dow la ny, a tak że
no we opra co wa nie pod na zwą pro jekt
tech nicz ny oraz wpro wa dza in ne zmia ny,
któ re wpły ną na pro ces re ali za cji obiek -
tów bu dow la nych na wszyst kich je go
eta pach.

Opra co wa nie An�drze�ja�Fal�kow�skie�go
Prze wod ni czą ce go Ko mi sji Praw no -Re -
gu la mi no wej PIIB „Pra wo Bu dow la ne

po zmia nach w 2020 r.”, o któ rym mó wił
pod czas swe go wy stą pie nia pre le gent, pu -
bli ku je my w tym wy da niu FO RUM BU -
DOW NIC TWA ŚLA SKIE GO

Za bie ra jąc głos dr hab. inż. arch. Klau�-
diusz�Fross, prof. PŚ – Dzie kan Wy dzia -
łu Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej prze -
sta wił do świad cze nia swo je go Wy dzia łu
zwią za ne z wpro wa dze niem na ucza nia
on li ne. Prfe sor Fross pod su mo wał za rów -
no je go po zy tyw ne ele men ty jak rów nież
ne ga ty wy. Mó wiąć o za ło żeń pro gra mo -
wych XII Ślą skie go Fo rum Nie ru cho mo -
ści, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści 2021
przed sta wił pro po zy cję te ma tu prze wod -
nie go oraz pod te ma tów i istot nych za gad -
nień. Pro po zy cje ce chu je róż no rod ność
te ma tycz na i in ter dy scy pli nar ność. Jest
ona od po wie dzią na współ cze sne pro ble -
my oraz po trze by. Za pro po no wa ny te mat
prze wod ni to „Ja kość śro do wi ska ży cia”.

Waż ne za gad nie nia, m.in.:
– wal ka za smo giem (spo so by, za bez -

pie cze nia, urzą dze nia),
– zdro we śro do wi sko (edu ka cja eko lo -

gicz na, po wie trze, wo da, gle ba, se gre ga -
cja od pa dów),

– prze strze nie pu blicz ne (mi ni -prze -
strze nie pu blicz ne, par ki kie szon ko we, zie -
leń a par kin gi na osie dlu),

– do stęp ność dla każ de go – pro jek to -
wa nie uni wer sal ne,

– mi kro -in we sty cje w do bie pan de mii,
– mi ni -miesz ka nia i mi ni -do my,
– de we lo per ka tu ry stycz na,
– zmia ny w pra wie bu dow la nym.
Fo rum 2021, bę dzie do sko na łą oka zją

do za pre zen to wa nia do rob ku ba daw cze -
go, dy dak tycz ne go i pro jek to we go Wy dzia -
łu, wy gło sze nia in dy wi du al nych po glą -
dów lub ka te dral nych opra co wań
na wska za ne za gad nie nia. Od bior ca mi re -
fe ra tów bę dą po ten cjal ni part ne rzy
do umów U i NB, a tak że w za kre sie szko -
leń i in nych ak tyw no ści po pu la ry za tor skich.

Ko lej ny wy kład prze pro wa dzo ny on li ne
przy go to wa ny przez Wo je wódz ki Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej w Ka to wi cach po świę co ny był wspar -
ciu fi nan so we mu dla miesz kań ców w wal -
ce o czy ste po wie trze. Pro wa dził go
Ma�riusz�Wa�sik do radz ca ener ge tycz ny
WFO ŚiGW, któ ry po za po zna niu uczest -
ni ków spo tka nia z pro ble ma mi zwią ża ny -
mi z po mo cą fi nan so wą od po wia dał
na licz ne py ta nia ze bra nych.

Fo to wol ta ika i ochro na elek trycz na dla
spół dziel czo ści to te mat re fe ra tu przed -
sta wio ne go przez Ja�nu�sza Bud�nio�ka
– Człon ka Pol skie go Ko mi te tu Ochro ny
Od gro mo wej.

Ra port In sty tu tu Ener ge ty ki Od na wial nej
„Ry nek Fo to wol ta iki w Pol sce 2019” stwier -
dza, że sek tor fo to wol ta iki jest jed nym z naj -
szyb ciej roz wi ja ją cych się sek to rów OZE
w Pol sce i na świe cie. Ry nek fo to wol ta icz -
ny w Pol sce ma ol brzy mi, ale do tąd wy so -
ce nie wy ko rzy sta ny po ten cjał roz wo ju.
Łącz na moc za in sta lo wa na w źró dłach fo -
to wol ta icz nych to w 2018 r ok. 500 MW,
w 2019 r. 1500 MW i pod ko -
niec 2020 – 2500 MW.

In sta la cja sys te mów fo to wol ta icz nych
(PV) jest kosz tow ną in we sty cją. Przy po -
zy ski wa niu ener gii sło necz nej klu czo we
jest za pew nie nie ży wot no ści sys te mu
przy naj mniej przez okres ob ję ty zwro tem
po nie sio nych na kła dów. 

Idea ochro ny to sze ścio punk to wy plan
ochro ny (6PP) mo zna go przed sta wić
w for mie pi ra mi dy 6PP:

1. Wy bór miej sca ude rze nia pio ru na;
2. Zwo dze nie prą du pio ru no we go

do zie mi;
3. Roz pro sze nie ła dun ku elek trycz ne -

go w grun cie;
4. Wy rów na nie po ten cja łów;
5. Ochro na prze pię cio wa to rów za si la -

ją cych;

XIII ŚLĄSKIE SEMINARIUM BUDOWLANE

Jó zef Klu ska Mariusz Wasik

Klaudiusz Fross Janusz Budniok
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6. Ochro na prze pię cio wa to rów sy -
gna ło wych.

Pod sta wy praw ne i nor mo we do ty czą -
cych te go zgad nie nia to: PN -EN 62305
(wie lo ar ku szo wa), Ochro na od gro mo -
wa – czę ści 1-4 PN -EN 61173,, Ochro na
prze ciw prze pię cio wa dla pro duk cji ener gii
przez sys te my fo to wol ta icz ne DIN
CLC/TS 50539-12 Wy ma ga nia w za kre sie
prą du uda ro we go ogra nicz ni ków prze -
pięć ty pu 1, PN -HD 60364-7-712 In sta la -
cje elek trycz ne w bu dow nic twie – sys te my
fo to wol ta icz ne

Naj waż niej sze za gad nie nia do brze
za pro jek to wa nej ochro ny in sta la cji PV
obej mu ją: in sta la cja od gro mo wa – ochro -
na me to dą np. ką ta ochron ne go lub to -
czą cej się ku li i za cho wa nie od stę pu izo -
la cyj ne go, uzie mie nie i po łą cze nie
wy rów naw cze, do bór od po wied nich
SPD, mi ni ma li za cje pę tli in duk cyj -
nej. Przy rost no wych in sta la cji PV jest dy -
na micz ny. Ochro na in sta la cji PV to ochro -
na pod ję tej in we sty cji. Ist nie ją na ryn ku
roz wią za nia i pro duk ty zwięk sza ją ce
bez pie czeń stwo in sta la cji PV.

O pra wi dło wej wen ty la cji w po miesz cze -
niach miesz kal nych i biu ro wych w świe -
tle za gro żeń CO VID -19 mó wił An�drzej
Wnę�trzak – Pre zes Za rzą du Ter mo ko min
Sp. z o.o. Sp.K.

Pra wi dło wą krot ność wy mia ny po wie -
trza w po miesz cze niach okre śla ją prze -
pi sy PN -EN 16798-1:2019-06. Przy czy -
na mi wa dli we go dzia ła nia wen ty la cji
gra wi ta cyj nej są nie szczel ne prze wo dy ko -
mi no we, sła by ciąg ko mi no wy lub brak cią -
gu ko mi no we go. Roz wią za niem tych pro -
ble mów jest Tech no lo gia Fu ran Flex®

ofe ro wa na przez fir mę Ter mo ko min
Fu ran Flex® jest je dy ną te go ro dza ju

tech no lo gią, dzię ki któ rej moż li we jest
przy wró ce nie peł nej spraw no ści ko mi na
do wol ne go kształ tu, roz mia rów i dłu go ści,
bez ko niecz no ści wy bu rza nia ścian bu -

dyn ku. Jest to moż li we dzię ki wpro wa dze -
niu do wnę trza ko mi na wkła du ru ro we go
wy ko na ne go z ma te ria łu kom po zy to we -
go o wy trzy ma ło ści sta li, w for mie wol ne -
go od po łą czeń tech no lo gicz nych
jed ne go od cin ka za pew nia ją ce go ga -
zosz czel ność, od por ne go na ogień, wy -
so ką tem pe ra tu rę ko ro zję che micz ną.

Wkład Fu ran Flex® jest wpro wa dza ny
do ko mi na jesz cze w po sta ci mięk kiej,
gdzie po na dmu cha niu po wie trzem i pa -
rą wod ną przyj mu je kształt ka na łu ko mi -
na i pod wpły wem tem pe ra tu ry pa ry
na stę pu je je go osta tecz ne i nie od wra cal -
ne utwar dze nie two rząc w ta ki spo sób
kom po zy to wą ru rę o wy trzy ma ło ści sta -
li, od por ną na wy so kie tem pe ra tu ry i ko -
ro zję.

Fu ran Flex® jest pro du ko wa ny z ter mo -
utwar dzal nej ży wi cy wzmac nia nej włók -
nem szkla nym (kom po zyt), któ rej wła sno -
ści fi zycz ne (wy trzy ma łość sta li) oraz
che micz ne (od por na na dzia ła nie kwa sów
i łu gów) czy nią z niej ma te riał do sko na -
le na da ją cy się na wkła dy ko mi no we. Spe -
cjal ny skład ży wi cy gwa ran tu je jej wy so -
ką od por ność ter micz ną.

Tech no lo gia Fu ran Flex® nie wy ma ga
wy bu rza nia ścian, pod czas prac mon ta -
żu wkła du miesz ka nia za cho wu ją czy -
stość, mon taż wkła du zaj mu je czas je dy -
nie pa ru go dzin, na da je się do każ de go
ro dza ju ko tła oraz ko mi na, moż na za mon -
to wać wkład do ko, ma gład ką po -
wierzch nię we wnętrz ną, a wła ści wo ści
ter mo izo la cyj ne uła twia ją eko no micz na
pra cę ko tła, nie ule ga ko ro zji, udzie la -
my 25 lat gwa ran cji na szko dy spo wo do -
wa ne ko ro zją.

Wszyst ko za czy na się od grun tu – jak
przy go to wać grunt pod in we sty cję ko mer -
cyj ną? To te mat wy stą pie nia przy go to wa -
ne go przez Woj�cie�cha Wal�czyń�skie�go
i Fran�cisz�ka Ba�bi�ka�z fir�my�– Axi Im mo
Gro up Sp. z o.o.

AXI IM MO Gro up jest li de rem wśród
pol skich firm do rad czych świad czą cych
kom plek so we usłu gi na ryn ku nie ru cho -
mo ści ko mer cyj nych. Fir ma jest ak tyw na
w naj dy na micz niej roz wi ja ją cych się sek -
to rach nie ru cho mo ści ko mer cyj nych: po -
wierzch ni ma ga zy no wych, biu ro wych,
grun tów in we sty cyj nych oraz do radz twie
in we sty cyj nym, pro per ty i fa ci li ty ma na ge -
ment.

Ze spół AXI IM MO Gro up two rzy in ter -
dy scy pli nar ne gro no spe cja li stów. W za -
leż no ści od po trzeb Klien ta bu du je de -
dy ko wa ne ze spo ły i się ga po eks per tów
le gi ty mu ją cych się wie lo let nim do świad -
cze niem z róż nych dzie dzin. Przede
wszyst kim z dzie dzin wy ce ny, bu dow -
nic twa, pro ject i fa ci li ty ma na ge men tu,
pro wa dze nia pro jek tów in we sty cyj nych,
a tak że pra wa, fi nan sów oraz ba dań
ryn ku.

AXI IM MO Gro up re ali zu je pro jek ty
w za kre sie sek to ra nie ru cho mo ści ko mer -
cyj nych w Pol sce i za gra ni cą. Biu ra AXI
IM MO znaj du ją się w War sza wie, Ka to -

wi cach, Ło dzi i Wro cła wiu. Na le ży
do mię dzy na ro do wych or ga ni za cji zrze -
sza ją cych naj lep szych spe cja li stów bran -
ży nie ru cho mo ści ko mer cyj nych. W ra -
mach part ner stwa mię dzy na ro do we go
AXI IM MO Gro up na le ży do zrze szeń
Ge rald EVE In ter na tio nal oraz IRELS,
zaś na si pra cow ni cy są człon ka mi sto -
wa rzy sze nia SIOR oraz RICS. Je ste śmy
tak że człon kiem sto wa rzy sze nia
PINK – Pol ska Izba Nie ru cho mo ści Ko -
mer cyj nych. Klien ci AXI IM MO Gro up
ma ją do dys po zy cji kom plek so wy wa -
chlarz usług do rad czych na ryn ku nie ru -
cho mo ści ko mer cyj nych.

Czy sys tem ocie pleń mo że oczysz czać
po wie trze? Na to py ta nie sta rał się od po -
wie dzieć Ra�do�sław�Mar�ci�niec – Głów -
ny Tech no log Ar sa nit Sp. z o.o.

XIII ŚLĄSKIE SEMINARIUM BUDOWLANE

Andrzej Wnętrzak

Wojciech Walczyński

Franciszek Babik
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Fir ma Ar sa nit od 2002 ro ku do star cza
klien tom wy ro by z za kre su che mii bu dow -
la nej. Ar sa nit wła sne sys te my do cie pla -
nia bu dyn ków opar te w ca ło ści na pro du -
ko wa nych przez fir mę kom po nen tach.
Je sty jed ną z nie wie lu film w Pol sce sto -
su ją cych te go ty pu roz wią za nie. In no wa -
cyj ność pro po no wa nych roz wią zań opie -
ra się w du żej mie rze na ba da niach, któ re
prze pro wa dza we wła snym la bo ra to rium
dzię ki te mu sta ra się wciąż kon tro lo wać
ja kość pro duk tów i sta le je ulep szać.

Ofer ta fir my obej mu je sze ro ki wy bór tyn -
ków struk tu ral nych, farb we wnętrz nych
i farb fa sa do wych, grun tów i pod kła dów
tyn kar skich oraz pod kła dów pod ło go -
wych. Fir ma ofe ru je rów nież sty ro pia ny,
kle je do ocie pleń oraz kom plet ne sys te -
my ocie pleń, opar te za rów no na sty ro pia -
nie, jak i weł nie mi ne ral nej.

Ar se nit sta ra się wciąż po sze rzać ofer -
tę do stęp nych pro duk tów oraz opra co wy -
wać no we, kon ku ren cyj ne roz wią za nia.
Po sia da wła sny ta bor trans por to wy po -
zwa la ją cy do trzeć do klien tów w Pol sce
i za gra ni cą. Dzię ki cią głej dba ło ści
o roz wój i pro fe sjo nal nej ob słu dze sprze -
da żo wej oraz po sprze da żo wej od lat

współ pra cu je m.in. z ar chi tek ta mi i pro -
jek tan ta mi. Jest lau re ata mi wie lu pre sti -
żo wych wy róż nień.

Pro blem or ga ni za cji Wal nych Zgro ma -
dzeń w spół dziel niach miesz ka nio wy
w wa run kach epi de mii CO VID -19 omó wi -
ła Jo�an�na�Koch�-Ku�bas – Pre zes Za rzą -
du Re gio nal ne go Związ ku Re wi zyj ne go
Spół dziel czo ści Miesz ka nio wej w Ka to wi -
cach

Or ga ni za cji Wal nych Zgro ma dzeń jest
nie la da dy le ma tem. Czy w związ ku
z epi de mią od wo ły wać wal ne zgro ma dze -
nia. To na nich bo wiem po dej mu je się naj -
waż niej sze de cy zje do ty czą ce spół dziel -
ni. Prze pi sy nie uła twia ją de cy zji. Z jed nej
stro ny na ka zu ją je zor ga ni zo wać, z dru -
giej za ka zu ją zgro ma dzeń, ale do pie ro
od 50 osób.

Jak dbać o ocie plo ny bu dy nek? Ra dzi -
ła Agniesz�ka�Chmiel z fir my UMY JEM -
TO Sp. z o.o.

Spe cjal no ścią fir my jest czysz cze nie
ele wa cji, usu wa nie osa dów z ele wa cji.
Z po mo cą fa cho wych me tod usu wa na -
lot ze smo gu i ku rzu, osad z ko mi nów, sa -
dzy czy wy zie wów ku chen nych, bez
wzglę du na to, jak sil nie za nie czysz czo -
na jest ele wa cja.

Oczysz cza rów nież bu dy nek z mi kro -
or ga ni zmów, bez uszko dze nia ele wa cji
usu wa zie lo ny na lot z po ro stów i ple śni,
na za koń cze nie na nie sie pre pa rat grzy -
bo bój czy.

Mi kro or ga ni zmy – po ro sty, czar na pleśń
i jej za rod ni ki są szko dli we dla zdro wia.
Sze rzą się dro gą po wietrz ną w oko li cy bu -
dyn ku, prze ni ka ją rów nież do wnę trza po -
miesz czeń i stwa rza ją wa run ki szko dli we
dla zdro wia, są nie bez piecz ne zwłasz cza
dla zdro wia ma łych dzie ci i osób star -
szych.

Czę ste, re gu lar ne my cie i kon ser wa cja
są ko niecz ne zwłasz cza w przy pad ku

ocie plo nych ele wa cji. Ich spe cy fi ka cje
tech nicz ne za le ca ją czysz cze nie raz na 3
do 8 lat. Ocie ple nie utrud nia cyr ku la cję po -
wie trza, nie któ re ele wa cje mo gą w ogó -
le nie prze pusz czać po wie trza. Wil got ność
w po łą cze niu z nie do stat kiem słoń ca
spra wia, że ścia ny nie mo gą wy schnąć.
Bar dzo czę sto prze ja wia się to w wi docz -
ny spo sób na pół noc nej stro nie bu dyn ku.
Je że li nie czy ści my ele wa cji, po wsta łe ko -
lo nie mi kro or ga ni zmów bez pow rot nie
znisz czą jej po wierzch nię.

Oprócz re gu lar ne go czysz cze nia fir my
UMY JEM TO ofe ru je czysz cze nie ele wa -
cji z za bru dzeń po wsta łych przy pra -
cach bu do wal nych, wy czysz cze nie
ca łe go bu dyn ku przed sprze da żą nie ru -
cho mo ści, usu nię cie osa du z wę gla lub
wy zie wów ku chen nych z ko mi na. Czy ści
rów nież oto cze nie bu dyn ku, ta ra sy, al ta -
ny, dro gi do jaz do we.

Usłu gi fir my są ad re so wa ne do spół -
dziel ni i wspól not miesz ka nio wych.

Przed sta wi cie le fir my IN -So ftwa re Pol -
ska Sp. z o.o. zaj mu ją cej się kom plek so -
wym opro gra mo wa nie dla firm i pro fe sjo -
nal nym ser wi sem przed sta wi li swo ją

XIII ŚLĄSKIE SEMINARIUM BUDOWLANE

Agnieszka Chmiel

IN -So ftwa re Pol ska Sp. z o.o.

Radosław Marciniec

Joanna Koch-Kubas
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ofer tę kie ro wa ną do ma łych i śred nich firm
usłu go wych z bran ży bu dow la nej, jak rów -
nież dla więk szych przed się biorstw pro -
duk cyj nych. Spe cjal no ścią fir my jest pi sa -
nie pro gra mów kom pu te ro wych. Ma ona
bo ga tą ofer tą spraw dzo ne go i ła twe go
w ob słu dze opro gra mo wa nia, Jed nak
ofer ta nie obej mu je je dy nie pro gra mów
kom pu te ro wych. IN -So ftwa re Pol ska
przede wszyst kim jest part ne rem w do -
star cza niu in no wa cyj nych roz wią zań i pro -
po no wa niu po my słów uła twia ją cych co -
dzien ną pra cę biu ro wą oraz za rzą dza nie
fir mą.

Spraw na i bez piecz na re ali za cja ro bót
bu dow la nych w cza sie pan de mii to te mat
re fe ra tu To�ma�sza Suł�kow�skie�go z Kan -
ce la ri Pra wa Go spo dar cze go GRA VIS LE -
GAL GRO UP Wi de ra, Suł kow ski Spół ka
jaw na.

Pod czas wy kła du po ru szo ne zo sta ły na -
stę pu ją ce te ma ty:

1. Czy epi de mię ko ro na wi ru sa moż na
uznać za si łę wyż szą?

2. Re gu la cje umow ne
3. Brak po sta no wień do ty czą cych si ły

wyż szej w umo wie
4. Obo wią zek wy ka za nia związ ku przy -

czy no we go
5. Do ku men ty po twier dza ją ce wpływ

pan de mii na re ali za cję ro bót
6. Obo wiąz ki po stro nie In we sto ra

Czy epi de mię ko ro na wi ru sa moż na
uznać za si łę wyż szą?

Za si łę wyż szą jest uzna wa ne wy łącz -
nie zda rze nie cha rak te ry zu ją ce się
trze ma na stę pu ją cy mi ce cha mi: ze -
wnętrz no ścią, nie moż li wo ścią je go
prze wi dze nia, nie moż li wo ścią za po -
bie że nia je go skut kom. Zda rze nie jest
ze wnętrz ne wów czas, gdy na stę pu je
po za struk tu rą przed się bior stwa. Nie -
moż li wość prze wi dze nia, że da ne zda -
rze nie na stą pi, na le ży poj mo wać ja ko
je go nad zwy czaj ność i na głość. Nie -
moż li wość za po bie gnię cia skut kom
zda rze nia jest tłu ma czo na ja ko je go
prze moż ność, a więc nie zdol ność
do od par cia nad cho dzą ce go nie bez pie -
czeń stwa. Za prze ja wy si ły wyż szej
uzna je się ka ta stro fal ne zja wi ska wy -
wo ła ne dzia ła niem sił na tu ry, np. po wo -
dzie, hu ra ga ny, trzę sie nia zie mi, po ża -
ry la sów. Ja ko si łę wyż szą trak tu je się
tak że ak ty wła dzy pu blicz nej oraz zja -
wi ska spo łecz ne lub po li tycz ne o ska li
ka ta stro fal nej.

Trwa ją ca w kra ju i na świe cie epi de -
mia mo że być uzna na za si łę wyż szą.
Nie ule ga wąt pli wo ści, iż speł nia ona
wszyst kie trzy czyn ni ki opi sa ne na wcze -

śniej szym slaj dzie. Jed nak że, czy fakt,
iż ma my do czy nie nia z epi de mią upraw -
nia wy ko naw ców do za prze sta nia re ali -
za cji ro bót bu dow la nych, a in we sto rów
do wstrzy ma nia się z za pła tą wy na gro -
dzeń za zre ali zo wa ne już eta py in we sty -
cji? Czy za prze sta nie re ali za cji obo -
wiąz ków umow nych przez jed ną ze
stron nie po cią gnie za so bą żad nych ne -
ga tyw nych kon se kwen cji, wy łącz nie z te -
go po wo du że jest skut kiem wy stą pie nia
si ły wyż szej?

Naj waż niej sze są re gu la cje umow ne.
Wszyst ko za le ży od tre ści łą czą cej stro -
ny umo wy. Stro ny umów o ro bo ty bu dow -
la ne nie ste ty nie za wsze wpro wa dza ją
do ich tre ści klau zu le do ty czą ce wy stą pie -
nia si ły wyż szej. Jesz cze rza dziej wpro -
wa dza ją jej de fi ni cję jak rów nież okre śla -
ją skut ki jej za ist nie nia. Je że li stro ny
usta li ły, ja kie kon se kwen cje wią zać się bę -
dą z wy stą pie niem si ły wyż szej (za prze -
sta nie re ali za cji ro bót bu dow la nych przez
okres jej trwa nia, brak obo wiąz ku za pła -
ty wy na gro dze nia za okres prze sto ju czy
zmia ny ter mi nów re ali za cji umo wy) to
znacz nie uła twi im dal sze po stę po wa nie
do cza su usta nia tej prze szko dy. Co
do za sa dy, klau zu la ta ka, o ile zo sta ła pra -
wi dło wo sfor mu ło wa na, zwal nia obie
stro ny z ne ga tyw nych skut ków za prze sta -
nia re ali za cji umo wy z po wo du si ły wyż -
szej bądź ob cią ża obie stro ny w rów nej
mie rze.

Je śli stro ny nie za strze gły w umo wie
o ro bo ty bu dow la ne klau zu li do ty czą cej si -
ły wyż szej, al bo do ka ta lo gu okre śla ją ce -
go przy pad ki nie wpro wa dzi ły epi de -
mii – nie ozna cza to, iż stro ny nie bę dą
mo gły się na nią po wo ły wać.

Pa mię tać na le ży, iż zgod nie z ko dek -
sem cy wil nym, dłuż nik za nie wy ko na nie

lub nie na le ży te wy ko na nie umo wy o ro -
bo ty bu dow la ne od po wia da na za sa dzie
wi ny. Tym sa mym, na wet je śli umo wa ta -
kiej klau zu li nie za wie ra, to bę dzie mógł
się uwol nić od od po wie dzial no ści wy ka -
zu jąc, iż do ta kie go sta nu rze czy do szło
z przy czyn od nie go nie za leż nych i nie -
za wi nio nych

Przed się bior ca, któ ry nie wy ko nał
swych obo wiąz ków umow nych z uwa gi
na oko licz no ści spo wo do wa ne pan de mią
ko ro na wi ru sa, mo że po wo ły wać się
na brak od po wie dzial no ści z te go ty tu łu.
Przy kła do wo mo że za tem kwe stio no wać
kie ro wa ne do nie go żą da nia za pła ty kar
umow nych czy na pra wie nia szko dy.

Na le ży jed nak za uwa żyć, że to
na stro nie, któ ra nie wy ko na pra wi dło -
wo umo wy, spo czy wa obo wią zek wy ka -
za nia si ły wyż szej oraz jej wpły wu
na nie moż li wość wy ko na nia obo wiąz -
ków umow nych.

Wy ko naw ca mu si wy ka zać, że ze
wzglę dów od sie bie nie za leż nych nie
jest w sta nie wy ko nać swo ich obo wiąz -
ków. Po wo da mi ta ki mi mo gą być np.: bra -
ki wśród pra cow ni ków wy ni ka ją ce z od -
by wa nej przez nich kwa ran tan ny,
ko niecz ność ob ję cia opie ką ma ło let nich
dzie ci, prze rwa nie łań cuch do staw, opóź -
nie nia do staw ma te ria łów nie zbęd nych
do re ali za cji przed mio tu umo wy

In we stor po przed sta wie niu mu oko -
licz no ści unie moż li wia ją cych re ali za cję
umo wy mo że za żą dać do wo dów na po -
twier dze nie twier dzeń wy ko naw cy. Do -
ku men ta mi po twier dza ją cy mi wspo -
mnia ne oko licz no ści mo gą być
cho ciaż by: zwol nie nia le kar skie, de cy -
zje z sa ne pi du, in ne za świad cze nia,
umo wy z do staw ca mi ma te ria łów bu -
dow la nych, in for ma cji o za wie sze niu
pro duk cji/do staw. 

Ta kie sa me obo wiąz ki są po stro nie In -
we sto ra. Je śli z przy czyn zwią za nych
z trwa ją cą epi de mią In we stor nie jest
w sta nie uiścić wy ko naw cy na leż ne go mu
wy na gro dze nia rów nież mu si być przy go -
to wa ny na to, aby to wy ka zać.

Stro ny umo wy win ny za opa trzyć się
w ta kie do wo dy nie tyl ko ce lem wy ka za -
nia dru giej stro ny nie moż li wo ści świad cze -
nia na czas trwa nia si ły wyż szej, ale rów -
nież na wy pa dek ewen tu al ne go
po stę po wa nia są do we go w przy szło ści.

W dru gim dniu se mi na rium na stą pi ła
re asump cja ob rad uczest ni ków Se mi na -
rium. Przy ję cie koń co we go „Pro gra mu”
wspól nych przed się wzięć uczest ni ków
Fo rum oraz pla nu dal sze go or ga ni zo wa -
nia – „Ślą skie go Fo rum In we sty cji, Bu -
dow nic twa, Nie ru cho mo ści”.

■

Tomasz Sułkowski
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„Chcemy tworzyć
dobrą architekturę
w zdrowym środowisku”

To ha sło stwo rzo ne przez Dzie ka na Wy -
dzia łu Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej,
ha sło bę dą ce ape lem o po da wa nie rze tel -
nych in for ma cji nt. za nie czysz cze nia po wie -
trza oraz we zwa niem do po pu la ry za cji wie -
dzy o ochro nie śro do wi ska. Tak też
za ty tu ło wa no wy gło szo ny w 2017 ro ku
przez prof. Klau diu sza Fross re fe rat pt.:
„Wie dza i rze tel na in for ma cja – czuj nik
smo gu na bu dyn ku Wy dzia łu Ar chi tek tu ry”,
na kon fe ren cji pt.: „Wę giel a ni ska emi sja”,
or ga ni zo wa nej przez Wy dział Or ga ni za cji
i Za rzą dza nia PŚ w Za brzu. Ko lej ne wy stą -
pie nie prof. K. Fross pt. „Wal ka ze smo giem”
mia ło miej sce w 2018 ro ku pod czas XI Fo -
rum Bu dow nic twa, In we sty cji i Nie ru cho mo -
ści w ha li Are na Gli wi ce. 

Na to miast w paź dzier ni ku br. pod czas
kon fe ren cji PO B6 (prio ry te to we ob sza ry
ba daw cze) or ga ni zo wa nej na Po li tech ni ce
Ślą skiej, au tor za pre zen to wał „Wy dział Ar -
chi tek tu ry – 8 dzia łań dla kli ma tu i śro do wi -
ska”.

War to wspo mnieć, że w 2016 ro ku, kie -
dy jesz cze nie mó wio no po wszech nie
o smo gu, na bu dyn ku Wy dzia łu za spra wą
dzie ka na umiesz czo no pierw szy na Po li tech -
ni ce Ślą skiej, a dru gi w Gli wi cach czuj nik
smo gu. Za da nie zre ali zo wa no wspól nie
z fir mą Ful co, z oso bi stym wspar ciem pre -
ze sa Łu ka sza Siód mok. Jed no cze śnie udo -
stęp nio no dar mo wą apli ka cję „Smog or
Fog” (do po bra nia na www.smo gor fog.pl)
po zwa la ją cą ob ser wo wać nie tyl ko od -
czy ty z po li tech nicz ne go czuj ni ka, ale tak -
że wszyst kich czuj ni ków w Pol sce. W 2020
ro ku na Po li tech ni ce za mon to wa no ko lej -
ny czuj nik smo gu na jed nym z sa mo wy star -
czal nych ener ge tycz nie py lo nów in for ma -

cyj nych. Za wsze od wie dzy i rze tel nej in -
for ma cji na le ży roz po cząć wszel kie dal sze
dzia ła nia, jest to głów ny obo wią zek każ de -
go pra cow ni ka ba daw czo -dy dak tycz ne -

go. Dla te go w 2020 ro ku otwar to na Na szej
Uczel ni, o sta tu cie uczel ni ba daw -
czej – Cen trum Ochro ny Kli ma tu i Śro do -
wi ska.

Dr hab. inż. arch. KLAUDIUSZ FROSS, prof. PŚ
Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
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Czy pa mię ta my o tym, że trak cyj ne prze strze -
nie pu blicz ne ma ją bez po śred ni wpływ na ja -
kość ży cia i za do wo le nie użyt kow ni ków, a przez
to na oce nę osie dla, mia sta, gmi ny, re gio nu.

Atrak cyj ne prze strze nie pu blicz ne i obiek ty ar -
chi tek to nicz ne sta ją się zna czą cym ele men tem
mar ke tin go wym miej sca. Są wy ra zem roz wo -
ju, suk ce su, pre sti żu. Przy cią ga ją użyt kow ni ków,
tu ry stów i ko lej nych in we sto rów. Cie ka wa
i atrak cyj na współ cze sna ar chi tek tu ra na da je no -
wą ja kość. Po przez do brze za pla no wa ną współ -
cze sną ar chi tek tu rę na da je my no wy wi ze ru nek
mia stu. Mą dre za rzą dza nie prze strze nią zbu do -
wa ną, od po wied nie de cy zje urba ni stycz ne
i eko no micz ne ma ją wpływ na wzrost roz wo ju
bu dow la ne go i do bro by tu miesz kań ców.

Użyt�kow�ni�cy�użyt�ku�ją�i jed�no�cze�śnie�oce�nia�ją

Na każ dym eta pie re ali za cji in we sty cji po -
cząw szy od po my słu, po przez pro gra mo wa nie,
kon cep cję, pro jekt i za rzą dza nie w trak cie
użyt ko wa nia za wsze na le ży pa mię tać o użyt kow -
ni ku. To on uży wa bu dyn ków i prze strze ni oraz
je oce nia. Waż ne aby w po śpie chu in we sty cyj -
nym, nie za tra cić isto ty ar chi tek tu ry w służ bie
czło wie ko wi. Pod sta wą są do brze przy go to wa -
ne ba da nia ja ko ścio we przed pro jek to we, któ re
po zwa la ją na od po wied nie roz po zna nie użyt kow -
ni ków i ich po trzeb – zbu do wa nie pro gra mu funk -
cjo nal no -prze strzen ne go. Jak użyt kow ni cy chcą
spę dzać wol ny czas? Czy sa ma ław ka to dziś
wy star czy? Ocze ki wa nia sta le ro sną, dla te go
trze ba py tać i je speł niać. Waż ny jest tak że de -
sign. Nie za leż ne czy są sty li zo wa ne ka mie nie
do sie dze nia i le żan ki do wy po czyn ku w cen trum
Ka to wic, świe cą ce bry ły w To kio przy naj wyż -
szej na świe cie wie ży TV Sky Tree, czy pod świe -
tlo ny po dest do sie dze nia przy ho te lu w War sza -
wie, lub bia łe li nie świetl ne przy wej ściu do Par ku
Chro bre go w Gli wi cach, al bo nie bie skie lam py
LED wzdłuż sie dzisk am fi te atral nych par ku
Tro pi kal na Wy spa w Mar klo wi cach – za wsze
waż ny jest po mysł i tra fie nie w ocze ki wa nia użyt -
kow ni ków. To oni oce nią no we miej sce, za ak -
cep tu ją i po lu bią je lub nie.

Naj�pierw�pro�gram�i kon�cep�cja
–�póź�niej�pro�jekt�i re�ali�za�cja

Jak stwier dzo no w ty tu le oraz pierw szych
zda niach – prze strze nie pu blicz ne świad czą

Atrak cyj ne
prze strze nie pu blicz ne
to za do wo le nie
użyt kow ni ków

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
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o ja ko ści ży cia i ma ją wpływ na oce nę mia sta,
gmi ny, re gio nu. Aby tak by ło trze ba je naj pierw
do brze za pro jek to wać. Co ozna cza sło wo
„do brze”? To zna czy zgod nie z po trze ba mi przy -
szłych użyt kow ni ków. Po przez ba da nia ja ko -
ścio we, uni wer sal ne me to dy oce ny obiek tów,
wy bra nych je go ele men tów, stref, wnętrz, oto -
cze nia ze wnętrz ne go, a przede wszyst kim po -
zna nie opi nii użyt kow ni ków moż na uzy skać pro -
fe sjo nal ną wie dzę do pro jek to wa nia.
Pro jek to wa nie tra dy cyj ne opar te wy łącz nie
na in tu icji, po dej ściu ar ty stycz nym za wsze wią -
że się ze zwięk szo nym ry zy kiem po peł nie nia
błę dów. Dla te go pro jek to wa nie ja ko ścio we
z wy ko rzy sta niem ba dań ja ko ścio wych to
obo wią zek pro jek tan tów i in we sto rów. Wie my
prze cież, że obec nie bez pro fe sjo nal nej wie -
dzy nie mo że być mo wy o sku tecz nym pro jek -
to wa niu. War to po ową wie dzę się gnąć za po -
mo cą zna nych tech nik ba daw czych. Na eta pie
pro gra mo wa nia in we sty cji bez względ nie na le -
ży po znać opi nię użyt kow ni ków. Prze cież
isto tą ar chi tek tu ry jest two rze nie dzieł z prze -
zna cze niem dla użyt kow ni ka. Ba da nia ja ko ścio -
we sta no wią sku tecz ne me to dy po zy ska nia in -
for ma cji do pro jek to wa nia.

Na Wy dzia le Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą -
skiej funk cjo nu je od po nad 22 lat Ślą ska
Szko ła Ba dań Ja ko ścio wych (Ka te dra RA -
r5 – Pro jek to wa nia i Ba dań Ja ko ścio wych w Ar -
chi tek tu rze), któ ra stwo rzy ła au tor ską me to do -
lo gię ba dań ja ko ścio wych słu żą cych
do pro gra mo wa nia i pro jek to wa nia no wych
obiek tów. Me to do lo gia ma za sto so wa nie tak -
że przy oce nie ist nie ją cych bu dyn ków i prze -
strze ni oraz pro gra mach na praw czych dla
nie ren tow nych lub nie efek tyw nych obiek tów.
Pra cow ni cy Ka te dry wraz ze stu den ta mi wy -
ko nu ją pro gra my i ba da nia dla no wych in we -
sty cji (kie row nik Ka te dry RA r5: prof. PŚ Klau -
diusz Fross).

Noc�ne�oświe�tle�nie�to�wy�róż�nie�nie
i prze�dłu�że�nie�cza�su�użyt�ko�wa�nia

Obec nie lu bi my oświe tlać bu dyn ki. Chy ba
nie ma waż nych obiek tów bez ich ilu mi na cji

noc nej. Są mia sta jak np. Bu da peszt, Lion,
Hong Kong, Opo le, któ re ma ją za pla no wa ną
ca ło ścio wą ilu mi na cję ca ło ści lub frag men tu
mia sta. Szcze gól nie w są siedz twie rze ki lub
za to ki wo da sta no wi do dat ko wy ele ment
po tę gu ją cy efek ty es te tycz ne w for mie od bi -
cia świa teł. Oświe tle nie obiek tów i prze -
strze ni peł ni waż ną ro lę, np. funk cjo nal ną, es -
te tycz ną, dla bez pie czeń stwa i przy jem no ści
użyt ko wa nia, a tak że w ce lu prze dłu że nia
cza su użyt ko wa nia, pod kre śle nia i wy róż nie -
nia waż nych obiek tów itp. Jak wy ni ka z ba -
dań i ob ser wa cji ta kie po dej ście po pro stu się
opła ca. Miesz kań cy oraz tu ry ści prze by wa -
ją wie czo rem w prze strze niach pu blicz nych,
spa ce ru ją i ko rzy sta ją z usług ga stro no -
micz nych. Po zo sta ją dłu żej i chęt nie wra ca -
ją lub po le ca ją ta kie miej sca in nym – a oto
prze cież cho dzi.

Po łą cze nie LED i fo to wol ta iki da je do sko na -
łe re zul ta ty. Naj waż niej sze, jest to, że tech no -
lo gie oświe tle nio we sta le się roz wi ja ją, a źró -
dła świa tła są co raz to efek tyw niej sze, tań sze
w za ku pie oraz ma ją więk sze mo ce i wy daj no -
ści. Waż ne aby przy no wych re ali za cjach sto -
so wać naj now sze roz wią za nia oświe tle nio we.
Na stęp nie do brze jest za sto so wa ne oświe tle -
nie ob ser wo wać i ba dać oraz wy cią gać wnio -
ski, aby móc ko lej nym ra zem pro po no wać co -
raz to efek tyw niej sze i atrak cyj niej sze
roz wią za nia. W kam pu sie Po li tech ni ki Ślą skiej
w 2019 ro ku zre ali zo wa no pierw szy 300-wa -
to wy, sa mo wy star czal ny ener ge tycz nie py -
lon in for ma cyj ny du żej mo cy z pa ne lem fo to -
wol ta icz nym (obec nie trwa mon taż
po zo sta łych 11 py lo nów). Py lo ny bę dą osia da -
ły tak że do dat ko we funk cjo nal no ści, jak ze gar,
sta cję po go do wą, czuj nik smo gu. Re ali za cja
da je moż li wość ob ser wa cji oraz ba dań
nad efek tyw no ścią fo to wol ta iki w róż nych
okre sach ro ku. Wbrew po zo rom za sto so wa no
bar dzo za awan so wa ne tech no lo gie, al go ryt my
dzia ła nia i czuj ni ki ru chu (wy ko naw ca za da nia
Ful co Sys tem sp. z o.o.). Na fo to obok py lo -
nu jed na z więk szych w Pol sce fa sad fo to wol -
ta icz nych SFW Ener gia Gli wi ce (ge ne ral ny wy -
ko naw ca EL KO Ra ci bórz, kon struk cja: NDN

Gli wi ce, ar chi tek tu ra: Eu ro Pro jekt Dr
Fross, 2015).

Te mat oświe tle nia w mia stach i gmi nach sze -
ro ko oma wia no na kon fe ren cji w Szczyr ku or -
ga ni zo wa nej przez SEP / Biel sko -Bial -
ski, 2019. M.in. re fe rat au to ra pt.: „Ar chi tek tu ra
świa tłem obiek tów bu dow la nych ja ko ele ment
pod no szą cy wa lo ry prze strze ni pu blicz nej”
oraz ar ty kuł w Biu le ty nie po kon fe ren cyj nym pt.:
„Ar chi tek tu ra i oświe tle nie. Prze strze nie pu blicz -
ne – ja kość i atrak cyj ność.”, któ re go frag men -
ty wy ko rzy sta no i za cy to wa no.

Na fo to gra fiach uję to wy bra ne in spi ru ją ce
prze strze nie pu blicz ne i ele men ty ma łej ar chi -
tek tu ry oraz de si gnu. Miej sca i obiek ty, któ re
zwra ca ją uwa gę, o któ rych się mó wi, któ ry mi
się chwa li my, oraz po le ca my in nym. Są to za -
rów no du że in we sty cje jak nie wiel kie ele men -
ty de si gnu o du żym od dzia ły wa niu. Ce lo wo
po ka za no je w ta kim ze sta wie niu. Oczy wi ście
ta kich miejsc i zwra ca ją cych uwa gę ele men -
tów de si gnu w prze strze ni są set ki. Zwra ca -
my na nie uwa gę, za pa mię tu je my. To one
kreu ją wi ze ru nek miej sca. Oceń my sa mi.
Są to w ko lej no ści: sie dzi ska am fi te atral ne
i do ni ce z kost ki gra ni to wej oraz ry sun ki gier
w par ku re kre acji Mar klo wi ce, park zdro jo wy
i WC Głu cho ła zy, rzeź ba ki ne tycz na Mar klo -
wi ce, ele men ty de ko ra cyj ne Ma nu fak tu ry
Łódź, rzeź ba Za mek Cie szyn, rzeź ba -nr8
obiekt Łódź, siat ki do sie dze nia Cie szyn, pla -
ża i ba se ny pły wa ją ce na je zio rze Ba la ton
k/Trze bi ni, most z rzeź ba mi wi szą cy mi i Mu -
zeum Kan to ra Kra ków, most z kłód ka mi Wro -
cław, sie dzi sko z pa let Gli wi ce, rzeź ba
przed Wy dzia łem Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Kra -
kow skiej, po most pły wa ją cy re stau ra cji je zio -
ro Pław nio wi ce, plac za baw i do świad czeń Za -
brze, ław ka, na któ rej „chce się usiąść”
Ogro dy Te ma tycz ne Hor tu lus Do brzy ca k/Ko -
sza li na.

Dr�hab.�inż.�arch.
Klau�diusz�Fross,�prof.�PŚ

Po li tech ni ka Ślą ska, Wy dział Ar chi tek tu ry
klau diusz.fross@polsl.pl

Fo to gra fie: Klau diusz Fross
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„aRt&De�SiGn�in�Pu�blic�Spa�ce”�to pro jekt
ba daw czy re ali zu ją cy ele men ty ma łej ar chi tek -
tu ry w prze strze ni kam pu su uczel ni ba daw czej
Po li tech ni ki Ślą skiej. W ra mach pro jek tu two -
rzo ne są ko lej ne obiek ty w za kre sie edu ka cji,
sztu ki i de si gnu. Wy ko na no: 3 Czer wo ne
Sze ścia ny – Za pa trze nie –�Wpływ brył geo me -
trycz nych na po strze ga nie ota cza ją cej nas
prze strze ni, 4 nu me ro wa ne na kład ki na ław -
ki Bench Man, Mo du lor Le Cor bu sier’a z in for -
ma cją gra ficz ną. W re ali za cji i nie dłu go mon -
to wa na bę dzie Rzeź ba Ki ne tycz na
za pro jek to wa na w ra mach za jęć ze stu den ta -
mi. Wszyst kie ele men ty prze strzen ne ma ją
zwra cać uwa gę, pro wo ko wać do prze my -
śleń, pre zen to wać pra ce stu den tów i pra cow -
ni ków, a przede wszyst kim in spi ro wać i na kła -
niać do sto so wa nia de si gnu w ma łej
ar chi tek tu rze. Wy bra ne ele men ty są mo dy fi -
ko wal ne, prze no śne oraz mo gą być da lej
kre owa ne, a pro ces twór czych dzia łań jest
otwar ty i moż li wy do kon ty nu acji. Pro jekt jest

otwar ty, ma cha rak ter roz wo jo wy. Bę dą do da -
wa ne ko lej ne ele men ty prze strzen ne. W trak -
cie użyt ko wa nia są pro wa dzo ne ba da nia,
m.in. ob ser wa cje za cho wań użyt kow ni ków. Na -
sze ha sło: „Zmie�niaj�oto�cze�nie�i za�in�spi�ruj
in�nych”.�Głów nym ce lem jest nada nie „Ży�-
cia�w Prze�strze�ni”.�In te re su ją co pre zen tu je
się Mo du lor Le Cor bu sier’a, któ ry stoi bez po -
śred nio przy bu dyn ku Wy dzia łu Ar chi tek tu ry.
Jest na tu ral nej wiel ko ści (ska la 1:1). Wy so kość
do gło wy 182,9cm, do wy nie sio nej rę ki 226cm.
Przy mo de lu znaj du je się ta blicz ka in for ma cyj -
na z ry sun kiem i wy mia ra mi. Jest to rów nież
do sko na ła oka zja do szer sze go za po zna nia
się z twór czo ścią wy jąt ko we go ar chi tek ta Le
Cor bu sie ra. Z te go po wo du mo del peł ni ro lę
edu ka cyj ną.

War to nad mie nić, że pi lo ta żo wym ele men -
tem prze strze ni by ła zre ali zo wa na w 2018 ro -
ku przy wej ściu do bu dyn ku Wy dzia łu Ar chi tek -
tu ry przy siad ka ja ko wy nik kon kur su
stu denc kie go „Ślą skie Przy siad ki” (au tor ka: Do -

mi ni ka Pa dia sek, stu dent ka ar chi te ku ry, nad -
zór dy dak tycz ny: dr hab. inż. arch. Jo an na Tym -
kie wicz, prof. PŚ, wy ko na nie: Ful co Sys tem sp.
z o.o.). Peł ny opis pro jek tu za miesz czo no na ta -
bli cy przy przy siad ce.

Uczest ni cy pro jek tu „aRt&De SiGn in Pu blic
Spa ce”: Dr hab. inż. arch. Klau diusz Fross, prof.
PŚ, dr inż. arch. Elż bie ta Błe szyń ska, dr sztuk
plast. Krzysz tof Groń, mgr inż. arch. Woj ciech
Sło do wy. Stu den ci Wy dzia łu Ar chi tek tu ry: Ka -
ro li na Woź ny, Wik to ria Rut ka, Zu zan na Wę -
glarz, Ol ga Sa pe ta, We ro ni ka Grzen ko wicz -Ro -
gal, Es te ra Wo sko lej, Mag da le na Za cha riasz.
Ini cja tor i kie row nik pro jek tu: Dr hab. inż.
arch. Klau diusz Fross, prof. PŚ.

Dr�hab.�inż.�arch.
Klau�diusz�Fross,�prof.�PŚ

Po li tech ni ka Ślą ska, Wy dział Ar chi tek tu ry
klau diusz.fross@polsl.pl

Fo to gra fie: Klau diusz Fross

Sztu ka i di zajn w kam pu sie
Po li tech ni ki Ślą skiej
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Kon�cep�cja�ław�ki�„Bench�Man”.�Bench Man
to ele ment in no wa cyj ne go pro jek tu ba daw cze -
go „aRt&De SiGn in Pu blic Spa ce” re ali zo wa -
ne go pod kie run kiem prof. Klau diu sza Fross,
dzie ka na Wy dzia łu Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki
Ślą skiej. Bench Man to ak ty wa tor prze strze -
ni, któ ry mo że funk cjo no wać ja ko na kład ka
na ist nie ją ce ław ki lub w kom ple cie z no wą
ław ką. Za pra sza i za cie ka wia oraz in spi ru je
do wła snej kre atyw no ści. Uak tyw nia nie cie -
ka we, rzad ko uży wa ne ław ki lub prze strze nie,
na da je in dy wi du al ny cha rak ter. Zwra ca uwa -
gę, za pra sza oraz in spi ru je do wła snej kre -
atyw no ści. Uak tyw nia prze strze nie, skła nia
do ro bie nia fo to i sel fie, co mo że wpły nąć
na więk szą roz po zna wal ność da ne go miej sca,
a na wet mia sta. Jest to ma ły ele ment o du -
żym od dzia ły wa niu prze strzen nym i in for ma -
cyj nym. Na kład ka Bench Man po ka zu je si łę de -
si gnu i spra wia, że miej sce sta je się
za pa mię ta ne i czę ściej od wie dza ne. „Roz rzu -
co ne” w mie ście mo gą utwo rzyć sieć lu bia nych
mi kro -prze strze ni. Każ dy Bench Man ma
nada ny in dy wi du al ny, tra wio ny ko lej ny nu mer
re ali za cji. Na kład ka na ław ki to sty li zo wa ny
pik to gram czło wie ka na tu ral nej wiel ko ści.
Mo że być wy ko na na z gię te go la mi na tu, sta li
ocyn ko wa nej ma lo wa nej prosz ko wo lub nie -
rdzew nej. Mo że mieć róż ne ko lo ry, cie ka we
wzo ry, na pi sy, ko dy QR prze kie ro wu ją ce
do stron www. Moż na umiesz czać in spi ru ją -
ce in for ma cje np.: bądź eco, uśmiech nij się,
itp. Po za wy żej opi sa ną ro lą na kład ka jest jed -

no cze śnie sie dzi skiem 1-oso bo wym, opar ciem
lub wy dłu żo nym sie dzi skiem pro sto pa dłym
do ław ki i stwa rza ją cym moż li wość spo tka nia
w gru pie np. 6-osób. Każ dy Bench Man bę dzie
miał nada ny in dy wi du al ny wy gląd do pa so wa -
ny do cha rak te ru miej sca. Bench Man to
wspól na za ba wa w prze strze ni pu blicz nej. Ma -
ły koszt re ali za cji, a tak wie le moż li wo ści.
Pierw sze na kład ki o nr 1 – 4 po wsta ły w lu -
tym 2020 ro ku na te re nie kam pu su Po li tech -
ni ki Ślą skiej przy ul. Aka de mic kiej w Gli wi cach
na pla cu przy bu dyn ku Wy dzia łu Ar chi tek tu -
ry. Ko lej ne ław ki po wsta ną w Mi ko ło wie oraz
pla nu je się re ali za cję przy Ślą skim Cen trum

Cho rób Ser ca SCCS w Za brzu. Co wy ma ga
dal szych usta leń i de cy zji. Po mysł, idea
i pro jekt Bench Ma na: Klau diusz Fross, Sin -
ga pur -Syd ney 2019.
Po�sadź�na ław�ce�w swo�im�mie�ście,�osie�-

dlu,�par�ku,�skwe�rze�lub�przed bu�dyn�kiem
ko�lej�ne�go�Bench�Ma�na – za pra sza my (kon -
takt: klau diusz.fross@polsl.pl).

Dr�hab.�inż.�arch.
Klau�diusz�Fross,�prof.�PŚ

Po li tech ni ka Ślą ska, Wy dział Ar chi tek tu ry
klau diusz.fross@polsl.pl

Fo to gra fie: Klau diusz Fross

Po sadź na ław ce
ko lej ne go Bench Ma na
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Przy uli cy Te atral nej po wstał pierw szy
w Ka to wi cach par klet, czy li do dat ko wa prze -
strzeń dla pie szych w miej scach zdo mi no wa -
nych przez sa mo cho dy. Wy po sa żo ny w sie -
dzi ska i du żą ilość zie le ni, mo że przy bie rać
róż ne for my, któ re są od po wie dzią na nie do -
bór prze strze ni pu blicz nych, miejsc do od po -
czyn ku oraz ro ślin no ści w cen trach miast.
Obiekt jest owo cem współ pra cy Urzę du Mia -
sta Ka to wi ce i Re gio nal ne go In sty tu tu Kul tu -
ry w Ka to wi cach z Wy dzia łem Ar chi tek tu ry
Po li tech ni ki Ślą skiej. Znaj du ją ca się na miej -
scach par kin go wych aran ża cja po mi mo po -
pu lar no ści na świe cie jest jed ną z nie licz -
nych w Pol sce. Po prze dzo ny wni kli wy mi ba -
da nia mi pro jekt pod pa tro na tem dr hab. inż.
arch. Klau diu sza Fros sa prof. PŚ wy ko na li
stu den ci Wy dzia łu Ar chi tek tu ry w skła dzie:
Ma te usz Gre la, Adam Zbro iń ski, Piotr Szen -
de ra, Jan Sce li na, Ad rian Pi kor ski. Ko lej ny

etap to ba da nia ob ser wa cyj ne spo so bu użyt -
ko wa nia i za cho wań użyt kow ni ków par kle tu.
Ba da nia po słu żą stwo rze niu opty mal ne go
mo de lu dla se rii par kle tów dla Ka to wic. Par -
klet Te atral na 4 to god na uwa gi ini cja ty wa
Urzę du Mia sta i Re gio nal ne go In sty tut Kul tu -
ry ma ją ca na ce lu po ka za nia al ter na tyw nych
spo so bów użyt ko wa nia prze strze ni miej skich
po przez two rze nie atrak cyj nych mi kro -stref
wy po czyn ku i re kre acji. Par klet za jął trzy
miej sca par kin go we, jest re ali za cją ni sko bu -
dże to wą, skła da się z ele men tów skła da nych
z moż li wo ścią de mon ta żu na okres zi my.
Jest to au tor ski pro jekt pro to ty po wy, któ ry
moż na zre ali zo wać z wy so kiej ja ko ści ma te -
ria łów ja ko obiekt ca ło rocz ny. Skie ro wa nie
za py ta nia o współ pra cę do Wy dzia łu ar chi -
tek tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej by ło do brym roz -
wią za niem. Za da nie pro jek to we roz po czę to
w for mie warsz ta tów na miej scu in we sty cji

z za koń czo no pre zen ta cją plansz z 3 kon -
cep cja mi na Wy dzia le. Do re ali za cji przy ję to
wy bra ną przez in we sto ra kon cep cję, któ ra
zo sta ła zmo dy fi ko wa na wg su ge stii i ocze ki -
wań. Stu den ci ar chi tek tu ry są go to wi do po -
dej mo wa nia róż no rod nych wy zwań pro jek to -
wych (w za kre sie kon cep cji ar chi tek to nicz -
no -urba ni stycz nych, re wi ta li za cji, kon ser wa -
cji za byt ków, de si gnu itp.) w ra mach za jęć
se me stral nych pod kie run kiem do świad czo -
nych pro wa dzą cych, dzia łal no ści kół na uko -
wych lub stwo rzo nej przez Dzie ka na Gru py
Ar chi tek ci. Par klet na wio snę bę dzie po now -
nie od da ny do dys po zy cji miesz kań ców.

Dr�hab.�inż.�arch.
Klau�diusz�Fross,�prof.�PŚ

Po li tech ni ka Ślą ska, Wy dział Ar chi tek tu ry
klau diusz.fross@polsl.pl

Fo to gra fie: Klau diusz Fross

Par klet Te atral na 4
w Ka to wi cach
za pro jek to wa li stu den ci
Wy dzia łu Ar chi tek tu ry
Po li tech ni ki Ślą skiej
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Wy sta wa Wy dzia łu Ar chi tek tu ry
Po li tech ni ki Ślą skiej na 4 De sign Days
w Eu ro pej skim Cen trum Kon gre so wym
i Spodku w Ka to wi cach

Tar gi 4DD od by ły się w dniach 6 do 9 lu te -
go br. Dni 6-7 prze zna czo ne by ły dla pro fe sjo -
na li stów, a 8-9 dla wszyst kich chęt nych. Wy -
dział zna ny ja ko Ślą ska Szko ła Ar chi tek tu ry,
Urba ni sty ki i Di zaj nu za pre zen to wał m. in. pra -
ce ba daw cze (mo del Bo lo nia), pra ce stu -
denc kie w za kre sie me bla (mo de le pro to ty pów),
de sign pra cow ni ków (mo de le i 1: 1), pra ce stu -
denc kie pla stycz ne (np. mu ra le, ce ra mi ka), mo -
de le z tek tu ry (na sza spe cjal ność) i wie le in -
nych. Tra dy cją sto iska są już wie lo krot nie
po ka zy wa ne me ble z tek tu ry, tym ra zem w no -
wej od sło nie. Głów ni or ga ni za to rzy wy sta wy to
dr Krzysz tof Groń i dr Jo an na Za ba wa -Krzyp -
kow ska we współ pra cy z Ko łem Na uko wym
Wzor nik oraz Stu den ci Wy dzia łu. Wy sta wa
pod pa tro na tem i we współ pra cy z dzie ka nem
Wy dzia łu prof. PŚ Klau diu szem Fross. Sto isko
urba ni stycz ne zor ga ni zo wał dr To masz Bra dec -
ki, pro dzie kan ds. współ pra cy z oto cze niem
spo łecz no -go spo dar czym. Od by ły się tak że in -
te re su ją ce wy kła dy ar chi tek tów z Po li tech ni ki
Ślą skiej.

W 2016 ro ku po dej mo wa li śmy de cy zję
o udzia le po raz pierw szy w Tar gach 4DD. Moż -
na dzi siaj stwier dzić, że był to do bry kie ru nek
dzia łań w za kre sie pro mo cji Wy dzia łu. Za każ -
dym ra zem po ka zu je my się z jak naj lep szej
stro ny. Je ste śmy ak tyw ni w śro do wi sku ar chi -
tek to nicz nym i bu dow la nym. (prof. PŚ Klau -
diusz Fross, Dzie kan Wydz. Ar chi tek tu ry Po -
li tech ni ki Ślą skiej).
De�si�gne�rzy�na 4DD. Tar gi to oka zja do pre -

zen ta cji osią gnięć, spo tkań i no wych kon tak -
tów. Tar gach ak tyw nie uczest ni czył ar chi tekt,
pro jek tant wnętrz, pro wa dzą cy wie lu pro gra -
mów dla Do mo+ – To masz Pą gow ski. Dzie kan
Wy dzia łu prof. Klau diusz Fross od wie dził
m.in. sto isko Part ne ra Wy dzia łu Tu bą dzin,
na któ rym o no wej ko lek cji pły tek ce ra micz nych
roz ma wiał z uzna nym de si gne rem Do ro tą
Ko zia ra. Na co dzień zaj mu ją cą się pro mo cją
i kry ty ką de si gnu, a tak że stra te gią roz wo ju firm
po przez de sign. Pro jek tant ka zo sta ła za pro szo -
na na wy kła dy i warsz ta ty ze stu den ta mi ar chi -
tek tu ry.

Naj bliż sze to Tar gi Bu dow nic twa Expo Gli -
wi ce w Ha li Are na 29 lu ty  – 1 ma rzec.

Dr�hab.�inż.�arch.
Klau�diusz�Fross,�prof.�PŚ

Po li tech ni ka Ślą ska, Wy dział Ar chi tek tu ry
klau diusz.fross@polsl.pl

Fo to gra fie: Klau diusz Fross

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
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TARGI BUDOWNICTWA

W dniach 12-13.09 od by ły się Tar gi Dom i Oto cze nie w Ka -
to wi cach by ła to już VI edey cja tej im pre zy. Or ga ni za cja Tar -
gów w tym ter mi nie wią za ła się z wie lo ma ogra ni cze nia mi,
wy tycz ny mi zwią za ny mi z trwa ją cą pan de mią SARS -CoV -2.
W tar gach wzię ła udział Ślą ska Izba Bu dow nic twa.

Pod czas tar gów pre zen to wa ły się fir my z bran ży bu dow -
la nej, in sta la cyj nej, fo to wol ta icz nej, okien nej, ogro dze nio wej.
Na tar gach nie by ło osób przy pad ko wych. Zwie dza ją cy mi by -
ły oso by kon kret nie za in te re so wa ne po rów na niem oraz otrzy -
ma niem bran żo wej ofer ty.

Or ga ni za tor wy da rze nia fir my Pro mo cja Tar gi oraz Expo
Pro per ty stwo rzył miej sce spo tkań osób ku pu ją cych i wy kań -
cza ją cych swo je no we M z de we lo pe ra mi, fir ma mi bu du ją -
cy mi do my i sprze daw ca mi wy po sa że nia i ma te ria łów.

Na tar gach za pre zen to wa ły sie za rów no in we sty cje ryn -
ku pier wot ne go, jak i wtór ne go. Do tar go wej prak ty ki na le -
ża ło przy go to wy wa nie przez nie któ rych wy staw ców pro mo -
cyj nych ofert, obo wią zu ją cych pod czas trwa nia im pre zy.
Zwie dza ją cy, po za po zna niem te go co pro po nu ją de we lo pe -
rzy, mie li moż li wość za po zna nia się ofer ta mi firm bu du ją cych
do my, sprze da ją cych wy po sa że nie wnętrz, czy dzia ła ją cych
na ryn ku fi nan so wym.

Na tar gach de we lo pe rzy ofe ro wa li miesz ka nia lub do my
w niż szych pro mo cyj nych ce nach. Po dob nie ban ki ofe ro wa -
ły ko rzyst niej sze wa run ki kre dy to wa nia, a sprze daw cy wy -
po sa że nia.

W trak cie dwóch dni tar go wych moż na by ło za po znać się
z pro po zy cja mi do staw ców:

– sto lar ki otwo ro wej (drzwi, okien, bram),
– ele men tów kon struk cyj nych, ścian i ele wa cji,
– in sta la cji (sa ni tar nych, grzew czych, elek trycz nych,

wod no -ka na li za cyj nych),
– usług i do radz twa bu dow la ne go,
– da chów
– sys te mów wy koń cze nio wych i wie lu in nych z ogól nie ro -

zu mia nej bran ży bu dow la nej

Dru gim te mat tar gów by ła wy sta wa MO TO, czy li czym or -
ga ni zo wać trans port w fir mie i nie tyl ko. Do zo ba cze nia by -
ły aj now sze mo de le wio dą ce mar ki. Po ja wi ły się tak że licz -
ne no wo ści. Or ga ni za ro zry dzię ku jąc wszyst kim za udział
w Tar gach Dom i Oto cze niem, za pra sza ją po now nie w przy -
szłym ro ku 2021.

Mię dzy na ro do we Cen trum Kon gre so we w Ka to wi cach 

VI edy cja Tar gów
Dom i Oto cze nie
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Najnowsze trendy w Bielsku-Białej

Budownictwo
i Technika Grzewcza 

Naj now sze tren dy w bu dow nic twie, in -
no wa cyj ne ma te ria ły i tech no lo gie bu -
dow la ne, spraw dzo ne roz wią za nia dla
oszczęd no ści ener gii, sys te my fo to wol ta -
icz ne i grzew cze, atrak cyj ne pro po zy cje
aran ża cji i wy po sa że nia wnętrz, po ra dy
eks per tów. Wszyst ko to moż na by ło zo ba -
czyć w Ha li pod Dę bow cem na 58 Mię dzy -
na ro do wych Tar gach Bu dow nic twa i Stre -
fie Do brych Wnętrz „Je sień 2020” oraz 22
Tar gach Tech nik Grzew czych i Oszczęd -
no ści Ener gii „In stal Sys tem 2020”, w Biel -
sku – Bia łej, w dniach 25 – 27 wrze śnia 

Je sien na edy cja Tar gów Bu dow nic twa
uzu peł nio na by ła Tar ga mi Tech nik Grzew -
czych i Oszczęd no ści Ener gii. To spra wi -
ło, że do stęp na na tar gach ofer ta dla do -
mu by ła kom plet na: od no wo cze śnie
wy bu do wa nej bry ły ze wnętrz nej, po przez
do brze do pa so wa ne wnę trze, aż po efek -
tyw ne i ni sko kosz to we sys te my grzew cze.

W Ha li pod Dę bow cem w Biel sku -Bia -
łej po ja wi ło się po nad 130 firm, by za ofe -
ro wać miesz kań com Pod be ski dzia
i Ślą ska to, co naj lep sze i naj no wo cze śniej -
sze – w dzie dzi nie bu dow nic twa, di zaj nu
i tech nik grzew czych.

Le it mo ti vem tar gów by ła fo to vol ta ika
i ener gie od na wial ne, bo wiem w związ ku
z uru cho mie niem kil ku atrak cyj nych pro gra -
mów do ta cyj nych wspie ra ją cych in we sty -
cje w OZE, w tym fo to vol ta ikę, spo dzie wa -
ny jest du ży wzrost za in te re so wa nia
od wie dza ją cych tym te ma tem. Na tar -
gach po ja wi ło się wy jąt ko wo wie le firm z tej
bran ży, by ło też Se mi na rium pt. „Fo to wol -
ta ika dla two je go do mu” z udzia łem eks -
per tów i prak ty ków.

Do naj bar dziej atrak cyj nych wy da rzeń to -
wa rzy szą cym tar gom na le żą ła Stre fa Do -
brych Wnętrz -. eks po zy cja któ ra przy bli -
ży ła od wie dza ją cym no wo cze sny de sign,
nie ba nal ne aran ża cje i pro jek ty

By ło moż na rów nież wziąć udział w in -
te re su ja cych se mi na riach tar go wych:

– Dom cie pły i przy ja zny – dla bu du ją -
cych bądź za mie rza ją cych wy bu do wać
dom z udzia łem eks per tów i prak ty ków.

– Fo to vol ta ika dla Two je go do mu – dla
za in te re so wa nych ob ni ża niem kosz tów
ener gii z po mo cą do stęp nych do ta cji.

– Jak urzą dzić no wo cze sne, kom for to -
we wnę trze – dla ko ne se rów do bre go sty -
lu i wy szu ka nych roz wią zań.

Du żym za in te re so wa niem cie szy ło się
tak że Sto iska Nie za leż nych Do rad ców. Tu -
taj moż na by ło za się gnąć opi nii, po znać
wie le przy dat nych roz wią zań, któ re po mo -

gą w po dej mo wa niu waż nych, in we sty cyj -
nych de cy zji, a tak że otrzy mać so lid ną
daw kę wie dzy od obec nych na sto iskach
eks per tów i prak ty ków.

Trze ba pod kre ślić że tar gi by ły miej scem
bez piecz nym – dla za pew nie nia bez pie -
czeń stwa wy staw ców oraz go ści tar gów or -
ga ni za to rzy w peł ni przy go to wa li się or ga -
ni za cyj nie i sprzę to wo wg wy tycz nych
Mi ni ster stwa Roz wo ju oraz GIS skie ro wa -
nych do or ga ni za to rów tar gów.

Tar gi zo sta ły ob ję te Ho no ro wy mi Pa tro -
na ta mi przez: Mi ni ster stwo Roz wo ju, Mi -
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ni ster stwo Kli ma tu, Mar szał ka Wo je wódz -
twa Ślą skie go, Po sła do PE, Pre mie ra Je -
rze go Buz ka i Pre zy den ta Mia sta Biel ska -
-Bia łej – Ja ro sła wa Kli ma szew skie go.

Tar gi by ły bar dzo uda ną im pre zą. Or ga -
ni za to rzy dzię ku ją zwie dza ją cym i wy -
staw com za udział i za an ga żo wa nie
w przy go to wa nie sto isk. Wie le się dzia ło
pod czas Tar gów – bo ga ta ofer ta firm,
kon kurs dla wy staw ców, se mi na ria, du że

za in te re so wa nie zwie dza ją cych – stwo rzy -
ły świet ną at mos fe rę tar go wą, po mi mo
utrud nio nej sy tu acji i ob ostrzeń epi de -
mio lo gicz nych. Or ga ni za to rzy już te raz za -
pra sza ja na ko lej ną edy cję im pre zy.

* * *

Tra dy cyj nie już Ślą ska Izba Bu dow nic -
twa z pre zy den tem Izby Ma riu szem Czysz -
kiem wzię ła udział w Tar gach i przy zna ła

wy róż nia ją cym się wy staw com swo je na -
gro dy. W tym ro ku lau re ata mi zo sta ły fir my:
*�Be�skidz�kie�Cen�trum�Ko�tłów�i In�sta�-

la�cji�SIB�z Bucz�ko�wic�za ko�cioł�pe�le�to�-
wy�Te�kla�Kom�fort�
*�ZIP�sp.�z o.o.�z Su�chej�Be�skidz�kiej

za VE�NI�FLO�OR X zin�te�gro�wa�ny�pa�nel
for�ni�ro�wa�ny�

Zdję cia: 
JU�STY�NA�ŻUR�KIE�WICZ

TARGI BUDOWNICTWA
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TECHNOLOGIE

Cie pły, su chy, wy trzy ma ły – to pod sta wo -
we ce chy ide al ne go mu ru, któ ry za pew nia
użyt kow ni kom kom fort użyt ko wa nia i wie lo -
let nią trwa łość. Ścia ny z ce ra mi ki w ide al -
ny i zrów no wa żo ny spo sób łą czą te trzy pa -
ra me try, co ma klu czo we zna cze nie
przy wy bo rze ce ra mi ki ja ko ma te ria łu do bu -
do wy do mu. 

Przez wy trzy ma łość na le ży w tym przy -
pad ku ro zu mieć wy trzy ma łość na ści ska nie.
To je den z pod sta wo wych pa ra me trów,
któ ry de kla ro wa ny jest przez pro du cen ta.
Prze kła da się on bez po śred nio na bez pie -
czeń stwo kon struk cji. Na le ży jed nak zwró -
cić uwa gę, że wy trzy ma łość ele men tu mu -
ro we go na ści ska nie (kla sa wy trzy ma ło ści)
nie jest rów no znacz na z wy trzy ma ło ścią fi -
nal ną mu ru. Pro jek to wa nie wy trzy ma ło ści
mu rów na le ży wy ko ny wać zgod nie z PN -
-EN 1996-1-1 Eu ro kod 6 „Pro jek to wa nie kon -
struk cji mu ro wych Cześć 1-1: Re gu ły ogól -
ne dla zbro jo nych i nie zbro jo nych kon struk cji
mu ro wych”.

Pod czas pro jek to wa nia wy trzy ma ło -
ści mu ru na ści ska nie na le ży zwró cić
szcze gól ną uwa gę na na stę pu ją ce za -
gad nie nia:
– wy trzy ma łość ele men tu mu ro we go

na ści ska nie,
– ka te go ria wy ro bu,
– gru pa ele men tów mu ro wych,
– wy trzy ma łość za pra wy (w przy pad ku

zapraw zwykłych i lekkich).

Wy�trzy�ma�łość� cha�rak�te�ry�stycz�ną
na ści ska nie ścian z pu sta ków ce ra micz nych
(Tab. 1) ob li cza się ze wzo rów:

• dla mu rów wy ko na nych na za pra wie
zwy kłej lub lek kiej: 

fk = K · fb0,7 · fm0,3

• dla murów wykonanych na zaprawie
do cienkich spoin (tj. Porotherm Profi) dla
elementów murowych grupy 2 i 3: 

fk = K · fb0,7

gdzie:
fk – wytrzymałość charakterystyczna

muru na ściskanie,
K – wartość stała, przyjmowana wg Tab. 4,
fb – znormalizowana wytrzymałość

elementu murowego na ściskanie,
fm – wytrzymałość zaprawy murarskiej na

ściskanie.  

W przypadku systemu Porotherm Dryfix,
w którym do murowania używana jest
poliuretanowa zaprawa murarska do
cienkich spoin, projektowanie i obliczenia
statyczne konstrukcji murowych należy
wykonywać z uwzględnieniem parametrów
wytrzymałościowych podanych w Aprobacie
Technicznej ITB AT-15-8223/2016:

• dla murów z pustaków ceramicznych
Porotherm Dryfix grupy 2: 

fk = 0,5 · fb0,7

• dla murów z pustaków ceramicznych
Porotherm Dryfix grupy 3: 

fk = 0,4 · fb0,7

• dla murów z pustaków ceramicznych
Porotherm wypełnionych wełną
mineralną: 

fk = 0,5 · fb0,7

Znor�ma�li�zo�wa�na�wy�trzy�ma�łość�ele men -
tu mu ro we go na ści ska nie fb jest okre śla na
przez pro du cen ta przez po da nie kla sy wy ro -
bu. Dla przy kła du: kla sa 15 ozna cza, że znor -
ma li zo wa na wy trzy ma łość na ści ska nie jest
nie mniej sza niż 15 N/mm2, czy li 15 MPa.
Więk szość do stęp nych w ofer cie pu sta ków
ce ra micz nych jest kla sy 10, 15 lub 20.

Wśród war to ści de kla ro wa nych przez
pro du cen ta zna leźć moż na tak że śred�nią
wy�trzy�ma�łość�na ści ska nie. Nie jest ona
toż sa ma z kla są wy trzy ma ło ści. Wy trzy ma -
łość na ści ska nie, któ rej war to ści de kla ro -
wa ne są ja ko znor ma li zo wa na śred nia wy -
trzy ma łość na ści ska nie jest prze li cza na
zgod nie z in struk cją po da ną w PN -EN 772-
1. War to ści wy trzy ma ło ści znor ma li zo wa nej
ob li cza ne są wte dy wg wzo ru:

fb = ƞw· δ· R

gdzie:
ƞw – współ czyn nik uwzględ nia ją cy stan

wil got no ści ba da nych ele men tów
(wg PN -EN 772-1 dla elementów
sezonowanych wynosi on 1,0),

R  – wy trzy ma łość na ści ska nie śred nia
(aryt me tycz na),

δ   – współ czyn nik kształ tu (prze li cze nio -
wy) wg PN -EN 772-1

Wytrzymałość na ściskanie
murów z pustaków
ceramicznych Porotherm

mgr inż. MARCIN JACZEWSKI
Wienerberger Ceramika
Budowlana Sp. z o.o.
marcin.jaczewski@wienerberger.com
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Zgod nie z de fi ni cją z nor my PN -EN 771-1
znor ma li zo wa na wy trzy ma łość na ści ska nie
to wy trzy ma łość na ści ska nie ele men tów mu -
ro wych prze li czo na na ści ska nie w sta nie po -
wietrz no su chym rów no waż ne go ele men tu
mu ro we go o sze ro ko ści 100 mm i wy so ko -
ści 100 mm. Ba da nie pu sta ków ce ra micz nych
prze pro wa dza się przy uży ciu od po wied niej
ma szy ny do ba dań wy trzy ma ło ści na ści ska -
nie. Ba da nie prze pro wa dza ne jest na ca łych
pu sta kach (po od po wied nim przy go to wa niu
po wierzch ni), dla te go za cho dzi ko niecz ność
spro wa dze nia wy ni ków do war to ści wy trzy -
ma ło ści znor ma li zo wa nej sto su jąc od po -
wied ni współ czyn nik kształ tu.

Współ czyn nik kształ tu δ za leż ny jest
od sze ro ko ści i wy so ko ści ele men tu mu -
ro we go (Tab. 2).

Przy kład ob li cze nio wy 1:

Pro du cent pro du ku je pu sta ki o na stę -
pu ją cych wy mia rach (sze ro kość/dłu -
gość/wy so kość): 250/373/249 mm
i śred niej wy trzy ma ło ści na ści ska nie
rów nej R = 13,1 MPa. 
Z tab. 2 od czy ta no współ czyn nik kształ -
tu, któ ry w tym przy pad ku wy no si
δ = 1,149.
Ko rzy sta jąc ze wzo ru ob li czo no wy -
trzy ma łość znor ma li zo wa ną: 

fb = ƞw· δ· R = 1,0 · 1,149 · 13,1
MPa = 15,05 MPa > 15,00 MPa

Ozna cza to, że pro du cent pro du ku je
pu sta ki kla sy 15.

Pro du cent mu si rów nież za de kla ro wać
przy na leż ność ele men tu do ka�te�go�-
rii I lub II. 

Zgod nie z nor mą EN 771-1 ele ment ka -
te go rii I to ta ki, któ ry ma wy trzy ma łość
na ści ska nie de kla ro wa ną z praw do po do -
bień stwem, że wy stą pie nie wy trzy ma ło ści
mniej szej jest nie więk sze niż 5%. Do dat ko -
wym wa run kiem jest za pew nie nie pro duk -
cji zgod nie z sys te mem 2+. Są to za gad nie -
nia zwią za ne z za kła do wą kon tro lą pro duk cji
i nad zo rem nie za leż nej jed nost ki cer ty fi ku -
ją cej. W po zo sta łych przy pad kach, gdy
wy ma ga nia te nie są speł nio ne, ele ment mu -
ro wy na le ży za kwa li fi ko wać do ka te go rii II. 

Na pod sta wie ka te go rii ele men tów mu ro -
wych, ro dza ju za pra wy oraz kla sy wy ko na -
nia ro bót okre śla się współ czyn nik γm
(Tab. 3). Jest to tzw. czę ścio wy współ -
czyn nik bez pie czeń stwa, któ ry po trzeb ny jest
do wy zna cze nia ob�li�cze�nio�wej� wy�trzy�-
ma�ło�ści�mu ru na ści ska nie fd:

Z Tab. 3 wy ni ka, że naj ko rzyst niej sza sy -
tu acja wy stę pu je przy kla sie A wy ko na nia ro -
bót, I ka te go rii ele men tów mu ro wych i wy -
bo rze za pra wy pro jek to wa nej (Rys. 1).
Dzię ki do brej ja ko ści pro duk tów, ro sną cej
świa do mo ści in we sto rów i pro wa dze niu
bu dów przez wy kwa li fi ko wa ne eki py mu ra -
rzy, jest to naj częst szy przy pa dek przyj mo -
wa ny pod czas pro jek to wa nia.

Kla sy wy ko na nia ro bót de fi nio wa ne są
na stę pu ją co zgod nie z nor mą PN -EN 1996-
1-1:

– kla sa A – ro bo ty mu rar skie wy ko nu je na -
le ży cie wy szko lo ny ze spół pod nad zo rem mi -
strza mu rar skie go, sto su je się za pra wy
pro du ko wa ne fa brycz nie, a je że li za pra wy
wy twa rza ne są na bu do wie, kon tro lu je się
do zo wa nie skład ni ków, a tak że wy trzy ma -
łość za pra wy, a ja kość ro bót kon tro lu je in -
spek tor nad zo ru in we stor skie go,

– kla sa B – gdy wa run ki okre śla ją ce kla -
sę A nie są speł nio ne.

Istot ną ro lę peł ni tak że wy bór ro dza ju za -
pra wy. Nor ma EN 998-2 po da je na stę pu ją -
ce de fi ni cje:

• za pra wa prze pi sa na – za pra wa wy ko -
na na wg okre ślo nej re cep tu ry, jej wła ści wo -
ści wy ni ka ją z usta lo nych pro por cji skład ni -
ków (za pra wa o okre ślo nym skła dzie),

• za pra wa pro jek to wa na – za pra wa, któ -
rej skład i me to da wy twa rza nia zo sta ły
usta lo ne przez pro du cen ta w ce lu uzy ska -
nia wy ma ga nych wła ści wo ści (za pra wa
o okre ślo nych wła ści wo ściach). 

Za pra wa prze pi sa na przy go to wy wa na
jest bez po śred nio na pla cu bu do wy, co
po wo du je więk sze ry zy ko te go, że nie bę -
dzie do kład nie ta ka jak za ło żo no, np. przez
nie do kład ne do zo wa nie skład ni ków.

Za pra wa pro jek to wa na wy twa rza na jest
fa brycz nie, a na bu do wę naj czę ściej do star -
cza na jest w wor kach (Rys. 1). Do tej gru -
py na le żą wszyst kie wor ko wa ne za pra wy
mu rar skie ofer to wa ne w sys te mie Po ro therm
(M50, M100, TM). Ja ko za pra wę pro jek to -
wa ną przyj mu je się tak że za pra wę do cien -
kich spo in Po ro therm Pro fi.

Mur z pu sta ków mu ro wa nych na za pra -
wę pro jek to wa ną bę dzie miał o 15%
wyż szą wy trzy ma łość ob li cze nio wą
na ści ska nie.

Klasa
pustaków

Zaprawa zwykła Zaprawa
do cienkich

spoin

Zaprawa
termoizolacyjna

Zaprawa
Porotherm

Dryfix
Klasa M5 Klasa M10 Klasa M5

Elementy murowe grupy 2

10 3,2 4,0 2,5 2,0 2,5

15 4,3 5,3 3,3 – 3,3

20 5,3 6,5 4,1 – 4,1

Elementy murowe grupy 3

7,5 – – 1,8 1,3 1,6

10 – – 2,3 1,6 2,0

15 3,2 4,0 3,0 – 2,7

Wytrzymałość na ściskanie ścian z pustaków Porotherm T Profi/Dryfix

7,5 – – 2,7 – 2,0

Tab.�1. Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie fk [MPa]
ścian wykonanych z pustaków Porotherm

Tab. 2. Współ czyn nik kształ tu δ

500 mm 440 mm 380 mm 300 mm 250 mm 188 mm 115 mm 80 mm

238 mm 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,250 1,396 1,466

249 mm 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,272 1,418 1,488

szerokość

wysokość

fk
γm

fd =

Czy wiesz, że…

… aby zgnieść je den pu stak kla sy 15
po trzeb nych by by ło oko ło 28 sło ni (140 ton).

TECHNOLOGIE
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Rys. 1. Za pra wa pro jek to wa na
Po ro therm M50

Gru�pę�ele�men�tów�mu�ro�wych okre śla się
na pod sta wie:

• Ob ję to ści wszyst kich otwo rów (udział
pro cen to wy w ob ję to ści brut to)

• Ob ję to ści po je dyn cze go otwo ru (udział
pro cen to wy w ob ję to ści brut to)

• De kla ro wa nej gru bo ści ścia nek we -
wnętrz nych i ze wnętrz nych

• De kla ro wa nej gru bo ści za stęp czej ścia -
nek we wnętrz nych i ze wnętrz nych (% sze -
ro ko ści brut to)

Pu sta ki ce ra micz ne Po ro therm na le żą
do 2 gru py ele men tów mu ro wych oraz
ka te go rii I. Wy ją tek sta no wią pu sta ki
z gru py wy ro bów Po ro therm E3 i Po ro -
therm EKO+ któ re na le żą do 3 gru py
ele men tów mu ro wych oraz ka te go rii I.

Na pod sta wie gru py ele men tów mu ro wych
i po zde fi nio wa niu ro dza ju za pra wy moż na
okre ślić współ czyn nik K umoż li wia ją cy ob li -
cze nie wy trzy ma ło ści cha rak te ry stycz nej
mu ru (z pu sta ków ce ra micz nych) na ści ska -
nie (Tab. 4).

Im wyż sza gru pa ele men tów mu ro wych tym
mniej sza wy trzy ma łość cha rak te ry stycz na
mu ru na ści ska nie. Wy ni ka to wprost z ko -
niecz no ści przy ję cia in ne go współ czyn ni ka K. 

Przy wy bo rze ce gieł na le ży za tem zwra -
cać uwa gę na to w któ rej są gru pie mu ro -
wej. Kie ro wa nie się tyl ko i wy łącz nie kla są
wy trzy ma ło ści mo że być nie wy star cza ją ce,
po nie waż za rów no w 2 jak i w 3 gru pie mu -
ro wej wy stę pu ją pu sta ki w tych sa mym
kla sach wy trzy ma ło ści (np. kl. 15), ale wy -
trzy ma ło ści mu rów zbu do wa nych z tych pu -
sta ków bę dą róż ne.

Przy kład ob li cze nio wy 2:

Na Rys. 2 przed sta wio no pu stak ce -
ra micz ny Po ro therm 25 P+W o na -
stę pu ją cych pa ra me trach:
– 2 gru pa mu ro wa,
– ka te go ria I,
– wy trzy ma łość na ści ska nie

20 MPa (kla sa 20),
– mu ro wa nie na za pra wę

Po ro therm M100.
Dane te pozwalają obliczyć
wytrzymałość charakterystyczną na
ściskanie (fk) ściany:

fk = K · fb0,7· fm0,3 = 

0,40 · 200,7 · 100,3 = 6,5 MPa

Rys. 2. Porotherm 25 P+W

Nie jed no krot nie po wsta je py ta nie czy prze -
wi dzia ny w pro jek cie ma te riał moż na za mie -
nić na in ny. Ta ka de cy zja po win na być po prze -
dzo na szcze gó ło wą ana li zą, po nie waż róż ni ca
wy trzy ma ło ści ścian z róż nych ma te ria łów mo -
że być znacz na. Przy kład ob li cze nio wy 3
przed sta wia po rów na nie dwóch ma te ria łów,
któ re czę sto wy bie ra ne są do bu do wy ścian
w do mach jed no ro dzin nych. Oka zu je się, że
za mia na pu sta ka ce ra micz ne go na be ton ko -

mór ko wy spo wo do wa ła w tym przy pad ku po -
nad dwu krot ny spa dek wy trzy ma ło ści ob li cze -
nio wej mu ru na ści ska nie! 

Przy ob li cze niach za ło żo no moż li wie jak
naj bar dziej zbli żo ne pa ra me try, tzn. w obu
przy pad kach przy ję to mu ro wa nie z uży ciem
te go sa me go ro dza ju za pra wy, przy ję to
takie same klasy wykonania robót oraz
wybrano jedne z najpopularniejszych
pustaków. Daje to klarowny obraz sytuacji,
bez żadnej manipulacji danymi.

Przykład obliczeniowy 3:

Ściana 1:
- pustak ceramiczny klasy 15
- grupa murowa 2
- kategoria I
- zaprawa do cienkich spoin
- klasa wykonania robót A

Ściana 2:
- beton komórkowy klasy 2,5

(odmiana 500)
- grupa murowa 1
- kategoria I
- zaprawa do cienkich spoin
- klasa wykonania robót A

W ofer cie fir my Wie ner ber ger bez pro ble -
mu moż na zna leźć na wet pu sta ki kla sy 20, co
w po łą cze niu ze zwy kłą za pra wą kla sy M10
(Po ro therm M100) po zwa la osią gnąć wy trzy -
ma łość cha rak te ry stycz ną mu ru na ści ska nie
na po zio mie aż 6,5 MPa. Pu sta ki w kla sie 20
do stęp ne są tak że w wer sji szli fo wa nej, co
ozna cza, że mo gą być mu ro wa ne na cien ką
spo inę. Z pu sta ków ce ra micz nych Po ro -
therm moż na pro jek to wać i bez pro ble mu bu -
do wać bu dyn ki wie lo kon dy gna cyj ne.

Bez pie czeń stwo kon struk cji to jed no
z pod sta wo wych wy ma gań sta wia nych bu -
dyn kom. Świa do my wy bór ce ra mi ki ja ko ma -
te ria łu do bu do wy do mu, da je przy szłym użyt -
kow ni kom nie tyl ko kom fort użyt ko wa nia, ale
za pew nia tak że so lid ne i moc ne ścia ny.

Materiał

γm

Kla sa wy ko na nia ro bót

A B

Mu ry wy ko na ne z ele men tów
mu ro wych ka te go rii I,
za pra wa pro jek to wa na

Ścia ny gru bo ści
t > 150 mm

1,7 2,0

Mu ry wy ko na ne z ele men tów
mu ro wych ka te go rii I,
za pra wa prze pi sa na

2,0 2,2

Mu ry wy ko na ne z ele men tów
mu ro wych ka te go rii II,
do wol na za pra wa

2,2 2,5

Tab. 3. War to ści współ czyn ni ka γm (zgod nie z PN -EN 1996-1-1, Ta bli ca NA. 1)

Tab.�4. Wartości współczynnika K (zgodnie z PN-EN 1996-1-1, Tablica NA.5)

Grupa murowa

Rodzaj zaprawy murarskiej

Zaprawa zwykła Zaprawa do
cienkich spoin Zaprawa lekka

1 0,45 0,60 0,30

2 0,40 0,50 0,25

3 0,30 0,45 0,20

4 0,30 0,35 0,20

K · fb0,85

γm
fd =              =                       =  

0,75 · 2,50,85

1,7

fk
γm

fd =

fk
γm

fd =

0,96 MPa

K · fb0,7

γm
fd =                =                    =  

0,5 · 150,7

1,7
1,96 MPa

TECHNOLOGIE
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Za me czek Le śny (Wald schloss) zo stał
wy bu do wa ny na obrze żach Gli wic pod ko -
niec XIX wie ku. Pro jekt wy ko na ny w sty lu
neo re ne san so wym przez by tom ska fir mę
ar chi tek to nicz ną Geo r ga Lu th ge po wstał już
w ro ku ro ku 1895. Na to miast uro czy ste
otwar cie re stau ra cji wy pa dło na dzień 29
lip ca 1896 ro ku i od te go mo men tu Za me -
czek stał się ulu bio nym miej scem spo tkań
ku li nar nych dla miesz kań ców Gli wic.

Przed I woj ną świa to wą w oko li cy „Za -
mecz ku Le śne go” mie ści ła się strzel ni ca
spor to wa, a 12 wrze śnia 1897 ro ku nie opo -
dal re stau ra cji otwar to naj więk szy w Niem -
czech sztucz ny tor ko lar ski We lo drom
z try bu na mi mo gą cy mi po mie ścić 3100 wi -
dów. Tuż obok po wsta ła rów nież musz la
kon cer to wa i kort te ni so wy. W pół noc nej
czę ści dział ki zna ny ar ty sta rzeź biarz
miesz ka ją cy w Gli wi cach Hans Bre iten bach
za pro jek to wał fon tan nę wy ko na ną w for mie
be to no wej rzeź by. Do dat ko wo w ro ku 1933
po wstał pro jekt roz bu do wy re stau ra cji
o do dat ko wą część fron to wą. 

Wraz z wy bu chem dru giej woj ny świa to -
wej dla Za mecz ku za czę ły się cięż kie cza -
sy. Obiekt po sia dał je dy ną kuch nię w oko -
li cy, co prze są dzi ło o dal szych lo sach
obiek tu w trak cie woj ny. Po bli skie za kła dy
na praw cze ta bo ru ko le jo we go za trud nia ją -
ce więź niów oraz jeń ców wo jen nych po trze -
bo wa ły sta łej do sta wy żyw no ści dla pra cu -
ją cych a tak że kwa ter dla nich. W sa li
głów nej re stau ra cji zlo ka li zo wa no więc miej -
sca do spa nia dla pierw szej gru py więź niów. 

Po woj nie kuch nia wciąż peł ni ła funk cję
sto łów ki, tym ra zem dla nie miec kich gli wi -
czan, któ rzy nie ucie kli przedAr mią Czer wo -
ną. Głow nie by ły to ko bie ty i dzie ci przy mu -
so wo za trud nia ne w za kła dach ko le jo wych.

Za me czek Le śny w Gli wi cach

Hi sto ria za byt ku
– pro ces de struk cji
W la tach 70-80 ubie głe go wie ku Za me czek Le śny był cha rak te ry stycz nym punk tem na ma pie Gli wic, miej scem
wie lu spo tkań to wa rzy skich w nie gdyś bar dzo re no mo wa nej re stau ra cji. Bu dy nek przy ul. Cho rzow skiej był zna -
ny rów nież z przy le ga ją ce go do nie go par ku miej skie go z to rem ro we ro wy oraz musz lą kon cer to wą. Jed nak
na prze strze ni kil ku na stu lat lat obiekt ten na sku tek nie wła ści we go za rzą dza nia oraz złe go dia gno zo wa nia stał
się ru iną w sta nie ka ta stro fy bu dow la nej. Obec nie bu dy nek zo stał ro ze bra ny i znik nął z kra jo bra zu mia sta.

Hi sto rycz ne
zdję cia ele wa cji

od obec nej
ul. Cho rzow skiej

z ro ku 1903
(do me na pu blicz na

https: //fo to pol ska.eu/)

HISTORIA BUDOWNICTWA
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W okre sie po wo jen nym w cza sie roz mi -
no wa nia kra ju, las wo kół re stau ra cji wy ko -
rzy sta no ja ko miej sce bu do wy ma ga zy nów
dla zde po no wa nej bro ni oraz te ren do de -
to no wa nia przez sa pe rów Woj ska Pol -
skie go wszel kiej amu ni cji przy wie zio nej
z oko licz ne go te re nu.

Po ro ku 1945 la sek miej ski przy ul.
Cho rzow skiej prze mia no wa no na Park
Kul tu ry i Wy po czyn ku, a re stau ra cję „Wald -
schloss” na „Za me czek Le śny”. 

W 1950 ro ku Za me czek zo stał sie dzi bą
Przed się bior stwa Bu do wy Prze my słu Cięż -
kie go w Gli wi cach. Obiekt wy re mon to wa no
i uczy nio no z nie go ośro dek szko le nio wy, na -
stęp nie zo stał sie dzi bą Spo łecz ne go Ko mi -
te tu Bu do wy Par ku Kul tu ry i Wy po czyn ku dla
miast Za brza i Gli wic. Za me czek Le śny miał
stać się istot nym ele men tem roz ryw ko wo -
-re kre acyj nym kom plek su par ko we go.

W la tach 1959-1962 wy stę po wał w nim
ka ba ret „Czar ny Kot” – ka ba ret ak tor ski

o wy so kim po zio mie ar ty stycz nym. Je go ce -
chą zna mien ną by ły tek sty sa ty rycz ne
i roz ryw ko we po zba wio ne cał ko wi cie dow -
ci pu po li tycz ne go. 

W la tach 1960-1976 obiekt na le żał do Gli -
wic kich Za kła dów Ga stro no micz nych, wów -
czas to Za me czek Le śny stał się ga stro no -
micz ną pe reł ką Gli wic. Obiekt po sia dał
trzy osob ne sa le re stau ra cyj ne, dan cin gi,
oraz zna ną w ca łej oko li cy kuch nię. 

W ro ku 1976 zli kwi do wa no Zjed no cze -
nie Prze my słu Ga stro no micz ne go, a ma -
ją tek prze ka za no Za rzą do wi Cen tral ne go
Związ ku Spół dziel ni Spo żyw ców „Spo -
łem”. Prze ka za nie to nie od by ło się zgod -
nie z prze pi sa mi. „Spo łem” ni gdy nie uzy -
ska ło ty tu łu praw ne go do nie ru cho mo ści.
Spra wa wy szła na jak w 1992 ro ku,
przy oka zji ko mu na li za cji mie nia pań stwo -
we go. Wła dze miej skie za żą da ły od spół -
dziel ni wy da nia nie ru cho mo ści do 31 ma -
ja 2006 ro ku. „Spo łem” ka te go rycz nie
od mó wi ło i wy stą pi ło na dro gę są do wą
prze ciw ko mia stu. Osta tecz nie pro ces są -
do wy wy gra ły wła dze sa mo rzą do we. Wy -
rok za padł 13 lu te go 2007 ro ku.

W ro ku 2006 „Za me czek”, któ ry od po -
ło wy lat 90-tych funk cjo no wał ja ko dys ko -
te ka „DI SCO – BRA VO”, z po wo du bar dzo
złe go sta nu tech nicz ne go obiek tu za koń -
czył swo ja dzia łal ność. W trak cie funk cjo -
no wa nia dys ko te ki użyt kow nik do ko nał
wie lu prze bu dów, głów nie wnę trza obiek -
tu. Zmia ny przy sto so waw cze pod dys ko te -
kę cał ko wi cie znisz czy ły za byt ko wy wy gląd
i cha rak ter bu dyn ku, co zna czą co unie moż -
li wia przy wró ce nie je go pier wot ne go sta nu
i kształ tu. 

W koń cu Za me czek zna lazł się w sta nie
ka ta stro fy bu dow la nej i w 2020 ro ku zo stał
ro ze bra ny. Czy to już de fi ni tyw ny ko niec te -
go za byt ku? Obok te re nu gdzie stał Za me -
czek po wsta ła tęż nia so lan ko wa, słu żą ca
re kre acji i wy po czyn ko wi miesz kań ców
i być mo że do brze by się sta ło by ten obiekt
uzu peł nio ny zo stał z pla ców ką ga stro no -
micz ną na wią zu ją cą do cza sów świet no ści
daw ne go „Za mecz ku Le śne go”. 

* * *
We dług Ob wiesz cze nia Mar szał ka Sej -

mu RP z dnia 19 ma ja 2010 ro ku w spra -
wie ogło sze nia jed no li te go tek stu o go spo -
dar ce nie ru cho mo ścia mi, za rzą dza nie
nie ru cho mo ścią by ło dzia łal no ścią za wo do -
wą wy ko ny wa ną przez za rząd ców nie ru cho -
mo ści. Na to miast za rząd ca nie ru cho mo ści
był oso bą fi zycz ną po sia da ją cą li cen cję za -
wo do wą. Za rzą dza nie nie ru cho mo ścią po -
le ga ło na po dej mo wa niu de cy zji i do ko ny -
wa niu czyn no ści ma ją cych na ce lu
w szcze gól no ści za pew nie niu wła ści wej go -
spo dar ki eko no micz no -fi nan so wej nie ru cho -
mo ści, za pew nie niu bez pie czeń stwa użyt -
ko wa nia i wła ści wej eks plo ata cji, bie żą cym

Tor ko lar ski
w le sie miej skim przy
„Wald schlos schen”
(do me na pu blicz na
https://www.24gli wi ce.pl/)

Wnę trze re stau ra cji
„Wald schloss”
(do me na pu blicz na
https://fo to pol ska.eu/)
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ad mi ni stro wa niu nie ru cho mo ścią, utrzy -
my wa niu nie ru cho mo ści w sta nie nie po gar -
sza ją cym, zgod nie z jej prze zna cze niem
i uza sad nio nym in we sto wa niu. Jed nak
dnia 9 mar ca 2011 r. te ar ty ku ły (art. 184
i 185) zo sta ły uchy lo ne Ob wiesz cze niem
Mar szał ka Sej mu RP o spro sto wa niu błę -
dów. Jak rów nież zo stał uchy lo ny m.in.
art. 188 mó wią cy o od po wie dzial no ści za -
wo do wej ja kiej pod le ga za rząd ca nie wy peł -
nia ją cy swo ich obo wiąz ków. Wo bec za rząd -
cy mo gły być orze czo ne ka ry dys cy pli nar ne
ta kie jak upo mnie nie, na ga na i za wie sze -
nie lub po zba wie nie li cen cji za wo do wej.
W obec nej for mie usta wy za rząd ca nie jest
ka ra ny za złe lub jak w przy pad ku za byt ku
ja kim był Za me czek Le śny, ka ry god ne za -
rzą dza nie nie ru cho mo ścią. Wcze śniej sza
chlu ba Gli wic, miej sce z wie lo let nią hi sto -
rią moc no zwią za ne z miesz kań ca mi zna -
la zło się w sta nie ka ta stro fy bu dow la nej,
a póź niej prze sta ło ist nieć i nikt nie zo stał
za to po cią gnię ty do od po wie dzial no ści za -
wo do wej ani cy wil nej.

Ma�riusz�Czy�szek
Na�ta�li�Ja�wor�ska

Smut ny wi dok od uli cy Cho rzow skiej – po Za mecz ku Le śnym po zo stał dziś tyl ko pu sty plac
(fo t. Da niel Bie nek) 

Fon tan na i ba sen dla dzie ci za Za mecz kiem Le śnym la ta 60. ubie głe go wie ku
(do me na pu blicz na https://www.24gli wi ce.pl/)
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Wy kaz skró tów
Źró dła pra wa:
PB – usta wa z 7 lip ca 1994 r. – Pra wo bu -

dow la ne (tekst jed no li ty: Dz.U. z 2020,
poz. 1333 z późn. zm.)

PBz – usta wa z 13 lu te go 2020 r. o zmia -
nie usta wy – Pra wo bu dow la ne oraz nie któ -
rych in nych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471)

Pro jekt R – roz po rzą dze nie Mi ni stra Roz -
wo ju z dnia 11 wrze śnia 2020 r. w spra wie
szcze gó ło we go za kre su i for my pro jek tu bu -
dow la ne go (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)

In ne:

pzt – pro jekt za go spo da ro wa nia
dział ki lub te re nu

pab – pro jekt ar chi tek to nicz no -
-bu dow la ny

pt – pro jekt tech nicz ny
or gan aab – or gan ad mi ni stra cji ar chi -

tek to nicz no -bu dow la nej

Usta wa z dnia 13 lu te go 2020 r. o zmia -
nie usta wy – Pra wo bu dow la ne oraz nie któ -
rych in nych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471),
na zy wa na tzw. du żą no we li za cją Pra wa
bu dow la ne go za cze ła obo wią zy wać od 19
wrze śnia 2020 r. Do ko nu je ona istot ne go po -
dzia łu pro jek tu bu dow la ne go na trzy od ręb -

ne czę ści: pro jekt za go spo da ro wa nia dział -
ki lub te re nu, pro jekt ar chi tek to nicz no -bu dow -
la ny, a tak że no we opra co wa nie pod na zwą
pro jekt tech nicz ny oraz wpro wa dza in ne
zmia ny, któ re wpły ną na pro ces re ali za cji
obiek tów bu dow la nych na wszyst kich je go
eta pach.

W ter mi nie 12 mie się cy od dnia wej ścia
jej w ży cie, tj. do 19 wrze śnia 2021 r., in we -
stor do wnio sku o wy da nie de cy zji o po zwo -
le niu na bu do wę, wnio sku o za twier dze nie
pro jek tu bu dow la ne go al bo zgło sze nia bu -
do wy bę dzie mógł jed nak do łą czyć pro jekt
bu dow la ny spo rzą dzo ny na pod sta wie prze -
pi sów do tych czas obo wią zu ją cych. Wię cej
na ten te mat w wy ja śnie niu GUNB tu taj.

Jest to czas na przy sto so wa nie się do no -
we go oto cze nia praw ne go.

Zmia ny wpro wa dza ne w usta wie – Pra -
wo bu dow la ne do pre cy zo wu je roz po rzą dze -
nie Mi ni stra Roz wo ju w spra wie szcze gó ło -
we go za kre su i for my pro jek tu bu dow la ne go
z dnia 11 wrze śnia, któ re wcho dzi w ży cie
rów nież 19 wrze śnia.

W opar ciu o po wyż sze ak ty praw ne ni niej -
sza pu bli ka cja przed sta wia pod sta wo we za -
gad nie nia na ja kie po wi nien zwró cić w swo -
jej pra cy za wo do wej pro jek tant oraz
kie row nik bu do wy, do ty czą ce no wej kon cep -
cji pro jek tu bu dow la ne go, faz bu dow la ne go

pro ce su in we sty cyj ne go, w ja kich bę dą po -
wsta wa ły je go ko lej ne czę ści, a tak że roz -
kła du od po wie dzial no ści uczest ni ków pro -
ce su bu dow la ne go. Po dej mu je rów nież
pró bę okre śle nia, jak wpro wa dza ne zmia -
ny mo gą wpły nąć na pra cę osób wy ko nu -
ją cych sa mo dziel ne funk cje tech nicz ne
w bu dow nic twie, a tak że udzie la od po wie -
dzi na py ta nia sy gna li zo wa ne przez te oso -
by, sta no wiąc ko men tarz prak tycz ny dla
wpro wa dza nych prze pi sów.

I.�ZA�WAR�TOŚć�PRO�JEK�TU
BU�DOW�LA�NE�GO

Ele�men�ty�pro�jek�tu�bu�dow�la�ne�go

W świe tle no wych prze pi sów pro jekt bu -
dow la ny bę dzie za wie rał na stę pu ją ce za sad -
ni cze ele men ty:

1.�Pro�jekt� za�go�spo�da�ro�wa�nia� te�re�nu
(pzt), w nim m.in.:

usy tu owa nie pro jek to wa nych obiek tów bu -
dow la nych, w tym sie ci uzbro je nia te re nu
oraz urzą dzeń bu dow la nych, spo sób od pro -
wa dza nia lub oczysz cza nia ście ków, układ
ko mu ni ka cyj ny, in for ma cja o ob sza rze od -
dzia ły wa nia obiek tu. (§ 13-18 Pro jektR)

Oprac. AN DRZEJ FAL KOW SKI
Prze wod ni czą cy Ko mi sji Praw no -Re gu la mi no wej PIIB

Pra wo Bu dow la ne
po zmia nach w 2020 r.
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2.�Pro�jekt�ar�chi�tek�to�nicz�no�-bu�dow�la�ny
(pab), w nim m.in.:

układ prze strzen ny oraz for ma ar chi tek -
to nicz na pro jek to wa ne go obiek tu, za mie -
rzo ny spo sób użyt ko wa nia, cha rak te ry -
stycz ne pa ra me try tech nicz ne, opi nia
geo tech nicz na, pro jek to wa ne roz wią za nia
ma te ria ło we i tech nicz ne, ma ją ce wpływ
na oto cze nie, w tym śro do wi sko, in for ma -
cja o wy po sa że niu tech nicz nym bu dyn ku,
w tym pro jek to wa nym źró dle lub źró dłach
cie pła do ogrze wa nia i przy go to wa nia
cie płej wo dy użyt ko wej. (§ 19-21 Pro -
jektR)

3.�Pro�jekt�tech�nicz�ny�(pt), w nim m.in.:
pro jek to wa ne roz wią za nia kon struk cyj ne

wraz z wy ni ka mi ob li czeń sta tycz no -wy trzy -
ma ło ścio wych, cha rak te ry sty ka ener ge -
tycz na, roz wią za nia tech nicz ne oraz ma te -
ria ło we, in ne opra co wa nia – w tym
nsta la cyj ne. (§ 22-24 Pro jektR)

Szcze gó ło wa za war tość czę ści gra ficz nej
i opi so wej ww. ele men tów pro jek tu bu dow -
la ne go jest okre ślo na w roz po rzą dze niu roz -
po rzą dze nie Mi ni stra Roz wo ju z dnia
11 wrze śnia 2020 r. w spra wie szcze gó ło -
we go za kre su i for my pro jek tu bu dow la ne -
go (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1609) https://dzien -
ni ku staw. gov. pl/DU/2020/1609

4. W za leż no ści od po trzeb – w przy pad -
ku dro gi kra jo wej lub wo je wódz -
kiej –�oświad�cze�nie�wła�ści�we�go�za�rząd�-
cy�dro�gi�o moż�li�wo�ści�po�łą�cze�nia�dział�ki
z dro�gą, zgod nie z prze pi sa mi o dro gach pu -
blicz nych, a tak że opi nie, uzgod nie nia, po -
zwo le nia i in ne do ku men ty, któ rych obo wią -
zek do łą cze nia wy ni ka z prze pi sów
od ręb nych ustaw, lub ko pii tych opi nii,
uzgod�nień,� po�zwo�leń� i in�nych� do�ku�-
men�tów.
Obo�wią�zek�do�łą�cze�nia�opi�nii,�uzgod�-

nień�i po�zwo�leń�mu�si�wy�ni�kać�z prze�pi�-
sów�in�nych�ustaw.

Jest to istot na zmia na w sto sun ku do sta -
nu do tych cza so we go, bo wiem:

– z prze pi su in nej usta wy mu si wy ni kać
obo wią zek do łą cze nia okre ślo nych do ku -
men tów, or gan nie mo że ich żą dać, je śli ja -
kieś obo wiąz ki wy ni ka ją np. z roz po rzą dze -
nia, czy z ak tów pra wa miej sco we go,

– obo wią zek do łą cze nia do ku men tu mu -
si wy ni kać wprost, tym sa mym or gan nie mo -
że do mnie my wać obo wiąz ku do łą cze nia
tych do ku men tów, tyl ko dla te go, że usta wa
na kła da obo wią zek do ko na nia kon kret nych
czyn no ści (np. pro to kół z na ra dy ko or dy na -
cyj nej), nie na kła da jąc obo wiąz ku do łą -
cze nia.

Do�ku�men�ty�za�łą�cza�ne
do ele�men�tów�pro�jek�tu�bu�dow�la�ne�go

Do ele men tów pro jek tu bu dow la ne go
(tj. pzt, pab i pt) na le ży do łą czyć na stę pu -
ją ce do ku men ty:

a) ko�pię�upraw�nień�bu�dow�la�nychw od -
po wied niej spe cjal no ści pro jek tan ta i pro jek -
tan ta spraw dza ją ce go, je że li jest wy ma ga -
ny – po twier dzo ne za zgod ność z ory gi na łem

przez spo rzą dza ją ce go pro jekt (obec nie
for mal nie ta ki obo wią zek nie ist nie je);

b) ko�pię�za�świad�cze�nia�o przy�na�leż�no�-
ści�do izby, ak tu al ne go na dzień: opra co -
wa nia pro jek tu (w przy pad ku pro jek tan ta)
i spraw dze nia pro jek tu (w przy pad ku pro jek -
tan ta spraw dza ją ce go);

c) oświad�cze�nie�pro�jek�tan�ta�i pro�jek�tan�-
ta�spraw�dza�ją�ce�go o spo rzą dze niu pro jek -
tu zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi i za -
sa da mi wie dzy tech nicz nej. 

Jed nak w przy pad ku opra co wa nia pzt
i pab przez te go sa me go pro jek tan ta, do -
pusz cza się do łą cze nie ko pii upraw nień i za -
świad cze nia o przy na leż no ści do izby tyl ko
do jed ne go z tych pro jek tów.

In�for�ma�cja�o ob�sza�rze
od�dzia�ły�wa�nia�obiek�tu

Z uwa gi na fakt, iż w pzt po win na zna leźć
się in for ma cja o ob sza rze od dzia ły wa nia
obiek tu, na le ży zwró cić uwa gę, że PBz wpro -
wa dza istot ną zmia nę w de fi ni cji te go po ję -
cia. Otóż w de fi ni cji ob sza ru od dzia ły wa nia
obiek tu skre śla się wy ra że nie „w za go spo -
da ro wa niu”. W efek cie tej zmia ny ob szar od -
dzia ły wa nia obiek tu bę dzie wy zna cza ny
tyl ko w ta kim za kre sie, w ja kim ogra ni czy
moż li wość wy łącz nie za bu do wy przy le głe -
go te re nu, w opar ciu o kon kret ne prze pi sy

Ilość�eg�zem�pla�rzy
pro�jek�tu�bu�dow�la�ne�go

Co do za�sa�dy�je�dy�nie�pzt�i pab�w trzech
eg�zem�pla�rzach�są�za�łącz�ni�ka�mi�do wnio�-
sku�o po�zwo�le�nie�na bu�do�wę i wy łącz nie
te czę ści pro jek tu bu dow la ne go bę dą we ry -
fi ko wa ne i za twier dza ne przez or gan ad mi -
ni stra cji ar chi tek to nicz no -bu dow la nej (aab).
Pro jekt tech nicz ny na to miast nie bę dzie za -
łą cza ny do wnio sku o po zwo le nie na bu do -
wę i mi mo, że bę dzie wy ma ga ny przed roz -
po czę ciem ro bót bu dow la nych, to zo sta nie
prze ka za ny przez in we sto ra do nad zo ru bu -
dow la ne go do pie ro wraz z za wia do mie niem
o za koń cze niu in we sty cji.

Jed no cze śnie roz po rzą dze nie w spra wie
szcze gó ło we go za kre su i for my pro jek tu bu -
dow la ne go do�pusz�cza�moż�li�wość�wspól�-
nej�opra�wy�wszyst�kich�ele�men�tów�pro�-
jek�tu� bu�dow�la�ne�go,� czy�li� rów�nież� pt
i do łą cze nie go do wnio sku o po zwo le nie
na bu do wę.

W ta kiej sy tu acji or gan aab nie bę dzie jed -
nak upo waż nio ny do spraw dza nia pt.

Pro�jekt�bu�dow�la�ny
do�łą�cza�ny�do zgło�sze�nia

W nie licz nych przy pad kach in we sty cji, któ -
re na pod sta wie art. 29 PB zo sta ły zwol nio -
ne z obo wiąz ku uzy ska nia po zwo le nia
na bu do wę, na le ży do łą czyć pro jekt bu dow -
la ny. Do ty czy to zgło sze nia:

1) bu do wy wol no sto ją cych bu dyn ków
miesz kal nych jed no ro dzin nych, któ rych ob -
szar od dzia ły wa nia mie ści się w ca ło ści
na dział ce lub dział kach, na któ rych zo sta -
ły za pro jek to wa ne;

2) bu do wy sie ci: elek tro ener ge tycz nych
obej mu ją cych na pię cie zna mio no we nie
wyż sze niż 1 kV, wo do cią go wych, ka na li za -
cyj nych, ciepl nych, ga zo wych o ci śnie niu ro -
bo czym nie wyż szym niż 0,5 MPa;

3) bu do wy wol no sto ją cych par te ro wych
bu dyn ków sta cji trans for ma to ro wych i kon -
te ne ro wych sta cji trans for ma to ro wych o po -
wierzch ni za bu do wy do 35 m2;

4) bu do wy obiek tów bu dow la nych, nie wy -
mie nio nych w pkt 2, 3 i 5-30 oraz w ust. 2,
usy tu owa nych na te re nach za mknię tych,
usta lo nych de cy zją Mi ni stra Obro ny Na ro -
do wej lub mi ni stra wła ści we go do spraw we -
wnętrz nych, z wy łą cze niem bu dyn ków
miesz kal nych, za miesz ka nia zbio ro we go
oraz uży tecz no ści pu blicz nej, a tak że prze -
bu do wy prze gród ze wnętrz nych oraz ele -
men tów kon struk cyj nych bu dyn ków miesz -
kal nych jed no ro dzin nych, o ile nie pro wa dzi
ona do zwięk sze nia ob sza ru od dzia ły wa nia
obiek tu po za dział kę, na któ rej bu dy nek jest
usy tu owa ny, oraz in sta lo wa nia we wnątrz
i na ze wnątrz użyt ko wa ne go bu dyn ku in sta -
la cji ga zo wych.
W po�wyż�szych�przy�pad�kach� za�kres,

for�ma�i licz�ba�eg�zem�pla�rzy�pro�jek�tu�bu�-
dow�la�ne�go�jest�ta�ka,�jak�przy uzy�ski�wa�-
niu�po�zwo�le�nia�na bu�do�wę. Peł ne ze sta -
wie nie obiek tów i ro bót bu dow la nych
nie wy ma ga ją cych po zwo le nia na bu do wę
znaj du je się https://docs.go ogle.com/spre -
ad she ets/d/18hDFLT KJXlO OQMIN niiA -
IjKPG m98T21Xjp P9w taO_Jo/edit#gid=0

II.�KIE�DY�PO�WSTA�JĄ
PO�SZCZE�GóL�NE�CZę�ŚCI
PRO�JEK�TU�BU�DOW�LA�NE�GO

1. pzt – przed wnio skiem o wy da nie de -
cy zji o po zwo le niu na bu do wę.

2. pab – przed wnio skiem o wy da nie de -
cy zji o po zwo le niu na bu do wę.

3. pt – przed roz po czę ciem ro bót bu dow -
la nych.

Pt w trak cie ro bót mu si być oka zy wa ny or -
ga nom nad zo ru bu dow la ne go, a wraz z za -
wia do mie niem o za koń cze niu in we sty cji
prze ka za ny do nad zo ru bu dow la ne go. Po -
nad to zgod nie z za pi sa mi PB po wi nien on
być ak�tu�al�ny.
Je�że�li�po�zwo�le�nie�na bu�do�wę�zo�sta�ło

wy�da�ne�w opar�ciu�o no�we�prze�pi�sy�i da�-
na� in�we�sty�cja� wy�ma�ga� spo�rzą�dze�nia
pro�jek�tu� tech�nicz�ne�go,� kie�row�nik� bu�-
do�wy�nie�ma�pra�wa�roz�po�cząć�bu�do�wy
bez�te�go�opra�co�wa�nia!
W przy�pad�ku�kon�tro�li�or�ga�nu�nad�zo�-

ru�bu�dow�la�ne�go�i stwier�dze�nia�bra�ku�pt,
kie�row�ni�ko�wi�bu�do�wy�gro�zi�ka�ra�grzyw�-
ny!
Mu�si�mieć�też�mieć�na uwa�dze,�że�mo�-

że�pod�le�gać�od�po�wie�dzial�no�ści�za�wo�do�-
wej�a tak�że,�w przy�pad�ku�nie�zgod�ne�go
z praw�dą�wpi�su�do dzien�ni�ka�bu�do�wy�po�-
twier�dza�ją�ce�go�otrzy�ma�nie�pro�jek�tu�–�od�-
po�wie�dzial�ność�kar�ną�z ty�tu�łu�zło�że�nia
oświad�cze�nia� nie�zgod�ne�go� z praw�dą
w do�ku�men�cie�urzę�do�wym.



30 Forum Budownictwa Śląskiego (59) 2020

PRAWO W BUDOWNICTWIE

– art. 45a usta wy – Pra wo bu dow la ne
(po do da niu art. 45a – 45c):

1. Przed roz po czę ciem bu do wy kie row -
nik bu do wy jest obo wią za ny: …

2) po twier dzić wpi sem w dzien ni ku bu -
do wy otrzy ma nie od in we sto ra za twier -
dzo ne go pro jek tu bu dow la ne go oraz
o ile jest wy ma ga ny – pro�jek�tu�tech�nicz�-
ne�go;

– art. 93 usta wy – Pra wo bu dow la ne
(po zmia nie):

Kto …
4) przy stę pu je do bu do wy lub pro wa -

dzi ro bo ty bu dow la ne bez do peł nie nia wy -
ma gań okre ślo nych w art. 41 ust. 4,
art. 42, art. 44, art. 45 i art. 45A…

pod�le�ga�ka�rze�grzyw�ny.

4. Oświad�cze�nie�wła�ści�we�go�za�rząd�cy
dro�gi� o moż�li�wo�ści� po�łą�cze�nia� dział�ki
z dro�gą�pu�blicz�ną,�a tak�że�opi�nie,�uzgod�-
nie�nia,� po�zwo�le�nia� i in�ne� do�ku�men�-
ty – przed wnio skiem o wy da nie de cy zji
o po zwo le niu na bu do wę.

Co do za sa dy uzgod nie niom (w za leż no -
ści od za kre su opra co wa nia da nej czę ści
pro jek tu) pod le ga ją wszyst kie trzy czę ści pro -
jek tu bu dow la ne go, w tym pt. Jed nak usta -
wo daw ca nie był do koń ca w tym kon se -
kwent ny, bo wiem w przy pad kach, o któ rych
mo wa w art. 29 w ust. 3 pkt 2, art. 38 ust. 2
i art. 39 w ust. 3a pkt 2 usta wy z dnia 21 mar -
ca 1985 r. o dro gach pu blicz nych, ob jął obo -
wiąz kiem uzgod nie nia wy łącz nie pzt i pab.
ZA�PEW�NIE�NIE�SPO�RZĄ�DZE�NIA�PRO�-

JEK�TU�TECH�NICZ�NE�GO�ORAZ�PRZE�KA�-
ZA�NIE� GO� KIE�ROW�NI�KO�WI� BU�DO�WY
JEST�OBO�WIĄZ�KIEM�IN�WE�STO�RA�WY�-
NI�KA�JĄ�CYM� Z ART. 42� UST. 1� PKT 1
i PKT 3�USTA�WY�–�PRA�WO�BU�DOW�LA�-
NE.

Pro wa dze nie bu do wy i ro bót bu dow la nych
na pod sta wie „no we go” pro jek tu bu dow la -
ne go bez po sia da nia pro jek tu tech nicz ne -
go, sta no wi wy kro cze nie i pod le ga ka rze
grzyw ny od 20 do 5000 zł.

W tym miej scu war to przy po mnieć, że wy -
kro cze nie okre ślo ne w art. 93 pkt 4 PB sta -

no wi przy stą pie nie do bu do wy lub pro wa dze -
nie ro bót:

➤ bez do peł nie nia for mal no ści zwią za -
nych z za wia do mie niem or ga nu nad zo ru bu -
dow la ne go i pro jek tan ta o za mie rzo nym ter -
mi nie roz po czę cia ro bót bu dow la nych, dla
któ rych wy ma ga ne jest po zwo le nie na bu -
do wę, zgło sze nie bu do wy, o któ rej mo wa
w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a

PB lub zgło sze nie prze bu do wy, o któ rej
mo wa w art. 29 ust. 2 pkt 1b PB,

➤ bez za pew nie nia przez in we sto ra spo -
rzą dze nia pro jek tu tech nicz ne go, w przy pad -
kach, gdy jest wy ma ga ny,

➤ w sy tu acji nie usta no wie nia przez in we -
sto ra kie row nic twa bu do wy, in spek to ra nad -
zo ru in we stor skie go, kie row ni ków ro bót
nie zbęd nych branż,

➤ bez do peł nie nia przez in we sto ra obo -
wiąz ku prze ka za nia kie row ni ko wi bu do wy
pro jek tu bu dow la ne go, w tym tech nicz ne go,
o ile jest wy ma ga ny,

➤ nie do łą cze nie przez in we sto ra do do -
ku men ta cji bu do wy oświad cze nia o prze ję -
ciu obo wiąz ków przez kie row ni ka bu do wy,
kie row ni ka ro bot, in spek to ra nad zo ru in we -
stor skie go i pro jek tan ta spra wu ją ce go nad -
zór au tor ski w przy pad ku zmia ny osób peł -
nią cych te funk cje,

➤ bez dzien ni ka bu do wy, mon ta żu, roz -
biór ki i w sy tu acji nie pra wi dło we go je go pro -
wa dze nia,

➤ z za nie dba niem obo wiąz ków przez kie -
row ni ka bu do wy okre ślo nych w art. 45a PB
(opi sa nych w punk cie VII pu bli ka cji),
w szcze gól no ści po le ga ją cym na nie po twier -
dze niu otrzy ma nia za twier dzo ne go pro jek -
tu bu dow la ne go w dzien ni ku bu do wy oraz,
o ile jest wy ma ga ny, pro jek tu tech nicz ne go.

III.�W JA�KICH�PRZY�PAD�KACH
WY�MA�GA�NY�JEST�PRO�JEKT
TECH�NICZ�NY

Pt jest wy ma ga ny dla:
1. wszyst kich ro bót bu dow la nych wy ma -

ga ją cych de cy zji o po zwo le niu na bu do wę,
2. nie któ rych ro bót wy ma ga ją cych zgło -

sze nia (art. 42 ust. 1 pkt 1 usta wy)

–�z wy�łą�cze�niem�bu�do�wy�lub�prze�bu�-
do�wy�urzą�dzeń�bu�dow�la�nych�oraz�pod�-
ziem�nych�sie�ci�uzbro�je�nia�te�re�nu,�je�że�li
ca�łość�pro�ble�ma�ty�ki�mo�że�być�przed�sta�-
wio�na� w pro�jek�cie� za�go�spo�da�ro�wa�nia
dział�ki�lub�te�re�nu.

Wy ma ga ją spo rzą dze nia pt na stę pu ją ce
ro bo ty nie wy ma ga ją ce po zwo le nia na bu do -
wę, lecz wy ma ga ją ce zgło sze nia:

A. Bu�do�wa:
1) wol no sto ją cych bu dyn ków miesz kal -

nych jed no ro dzin nych, któ rych ob szar od -
dzia ły wa nia mie ści się w ca ło ści na dział ce
lub dział kach, na któ rych zo sta ły za pro jek -
to wa ne;

2) sie ci:
a) elek tro ener ge tycz nych obej mu ją cych

na pię cie zna mio no we nie wyż sze niż 1 kV,
b) wo do cią go wych,
c) ka na li za cyj nych,
d) ciepl nych,
e) ga zo wych o ci śnie niu ro bo czym nie

wyż szym niż 0,5 MPa;
3) wol no sto ją cych par te ro wych bu dyn ków

sta cji trans for ma to ro wych i kon te ne ro wych
sta cji trans for ma to ro wych o po wierzch ni
za bu do wy do 35 m2;

4) obiek tów bu dow la nych, nie wy mie nio -
nych w pkt 2, 3 i 5–30 oraz w ust. 2, usy tu -
owa nych na te re nach za mknię tych, usta lo -
nych de cy zją Mi ni stra Obro ny Na ro do wej lub
mi ni stra wła ści we go do spraw we wnętrz -
nych, z wy łą cze niem bu dyn ków miesz kal -
nych, za miesz ka nia zbio ro we go oraz uży -
tecz no ści pu blicz nej.

B. Prze�bu�do�wa prze gród ze wnętrz nych
oraz ele men tów kon struk cyj nych bu dyn ków
miesz kal nych jed no ro dzin nych, o ile nie pro -
wa dzi ona do zwięk sze nia ob sza ru od -
dzia ły wa nia obiek tu po za dział kę, na któ rej
bu dy nek jest usy tu owa ny.

C. In�sta�lo�wa�nie we wnątrz i na ze wnątrz
użyt ko wa ne go bu dyn ku in sta la cji ga zo -
wych.

IV.�KTO�SPO�RZĄ�DZA
PO�SZCZE�GóL�NE�CZę�ŚCI
PRO�JEK�TU�BU�DOW�LA�NE�GO

Zgod nie z art. 34 ust. 2b PB upraw nie nia
bu dow la ne do pro jek to wa nia w od po wied -
niej spe cjal no ści, o któ rych mo wa w art. 15a
PB, upraw nia ją do spo rzą dza nia pro jek tu bu -
dow la ne go w za kre sie tej spe cjal no ści.
Sto sow nie do art. 19 ust. 1 pkt 1a PB obo -
wiąz kiem pro jek tan ta jest za pew nie nie,
w ra zie po trze by, udzia łu w opra co wa niu pro -
jek tu bu dow la ne go osób po sia da ją cych
upraw nie nia bu dow la ne do pro jek to wa nia
w od po wied niej spe cjal no ści. Spo rzą dze nie
oraz spraw dze nie pro jek tu przez oso by
z od po wied ni mi upraw nie nia mi we ry fi ku je
na to miast or gan aab, dzia ła jąc na pod sta -
wie art. 35 ust. 1 pkt 4 PB.

Ma jąc na uwa dze me ry to rycz ne ele men -
ty po szcze gól nych czę ści pro jek tu bu dow -
la ne go, okre ślo ne w art. 34 ust. 3 PB, udział
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branż pro jek to wych w po szcze gól nych czę -
ściach pro jek tu bu dow la ne go po wi nien
kształ to wać się na stę pu ją co.

1.� Ele�men�ty� pro�jek�tu� bu�dow�la�ne�go
i wy�kaz�osób�po�sia�da�ją�cych�upraw�nie�nia
w da�nej�spe�cjal�no�ści,�bio�rą�cych�udział
w ich�opra�co�wa�niu�–�art. 34�ust. 3

* w za kre sie swo jej spe cjal no ści. Po nad -
to – mi mo, że wia duk ty, słu py ener ge tycz -
ne czy in ne obiek ty in fra struk tu ral ne mo gą
ce cho wać się for mą ar chi tek to nicz ną, to wy -
łącz ne pra wo do ich pro jek to wa nia w ca ło -
ści po sia da in ży nier bu dow nic twa. Ewen tu -
al ny udział ar chi tek ta we współ pra cy
przy pro jek to wa niu ta kich obiek tów za le ży

od de cy zji pro jek tan ta – in ży nie ra bu dow -
nic twa.

** nie do ty czy
OZNA CZE NIA SPE CJAL NO ŚCI UPRAW -

NIEŃ BU DOW LA NYCH:
A – ar chi tek to nicz na
K – kon struk cyj no -bu dow la na
M – in ży nie ryj na mo sto wa

Część�pro�jek�tu�bu�dow�la�ne�go Pro�jekt�obej�mu�je

Ro�dzaj�obiek�tu�bu�dow�la�ne�go

Bu�dy�nek

Bu�dow�le,�obiek�ty
in�fra�struk�tu�ral�ne,
np.�dro�ga,�most,
wia�dukt,�li�nia
ko�le�jo�wa,�za�po�ra

1)� Pro�jekt� za�go�spo�da�ro�wa�nia
dział�ki�lub�te�re�nu

a) okre śle nie gra nic dział ki lub te re nu,
b) usy tu owa nie, ob rys i ukła dy ist nie ją cych i pro jek -

to wa nych obiek tów bu dow la nych, w tym sie ci
uzbro je nia te re nu, oraz urzą dzeń bu dow la nych
sy tu owa nych po za obiek tem bu dow la nym,

c) spo sób od pro wa dza nia lub oczysz cza nia ście ków,
d) układ ko mu ni ka cyj ny i układ zie le ni, ze wska za -

niem cha rak te ry stycz nych ele men tów, wy mia rów,
rzęd nych i wza jem nych od le gło ści obiek tów,
w na wią za niu do ist nie ją cej i pro jek to wa nej za -
bu do wy te re nów są sied nich,

e) in for ma cję o ob sza rze od dzia ły wa nia obiek tu.

a) A, IKob
b) A, IS, IE, IT, IKsr, IKob

c) IS
d) A, D, Ikob

e) A, IS, IE, IT, IKsr, IKob

a -e) wszyst kie spe cjal -
no ści in ży nie ryj ne i in -
sta la cyj ne*

2)�Pro�jekt
ar�chi�tek�to�nicz�no-�bu�dow�la�ny

a) układ prze strzen ny oraz for mę ar chi tek to nicz ną
ist nie ją cych i pro jek to wa nych obiek tów bu dow -
la nych,

b) za mie rzo ny spo sób użyt ko wa nia obiek tów bu dow -
la nych, w tym licz bę pro jek to wa nych do wy dzie -
le nia lo ka li, z wy szcze gól nie niem lo ka li miesz kal -
nych,

c) cha rak te ry stycz ne pa ra me try tech nicz ne obiek -
tów bu dow la nych,

d) opi nię geo tech nicz ną oraz in for ma cję o spo so -
bie po sa do wie nia obiek tu bu dow la ne go,

e) pro jek to wa ne roz wią za nia ma te ria ło we i tech nicz -
ne, ma ją ce wpływ na oto cze nie, w tym śro do wi -
sko,

f) cha rak te ry sty kę eko lo gicz ną,
g) in for ma cję o wy po sa że niu tech nicz nym bu dyn ku,

w tym pro jek to wa nym źró dle lub źró dłach cie pła
do ogrze wa nia i przy go to wa nia cie płej wo dy użyt -
ko wej,

h) opis do stęp no ści dla osób nie peł no spraw nych,
o któ rych mo wa w art. 1 Kon wen cji o pra wach
osób nie peł no spraw nych, spo rzą dzo nej w No wym
Jor ku dnia 13 grud nia 2006 r., w tym osób star -
szych – w przy pad ku obiek tów bu dow la nych,
o któ rych mo wa w art. 5 ust. 1 pkt 4,

i) in for ma cję o mi ni mal nym udzia le lo ka li miesz kal -
nych, o któ rych mo wa w art. 5 ust. 1
pkt 4a – w przy pad ku bu dyn ków miesz kal nych wie -
lo ro dzin nych,

j) po sta no wie nie udzie la ją ce zgo dy na od stęp stwo,
o któ rym mo wa w art. 9, je że li zo sta ło wy da ne.

a) A

b) A

c) A, K, IS, IE, IT, IKsr

d) K

e) A, IS, IE, IT, IKsr

f) A, IS
g) IS, IE

h) A

i) A

j) or gan AAB

a) K oraz wszyst kie
spe cjal no ści in ży nie ryj -
ne i in sta la cyj ne*
b) n.d.**

c -f) K oraz wszyst kie
spe cjal no ści in ży nie ryj -
ne i in sta la cyj ne*

g) n.d.**

h) n.d.**

i) n.d.**

j) or gan AAB

3)�Pro�jekt�tech�nicz�ny a) opis kon struk cji obiek tów wraz z wy ni ka mi ob li -
czeń sta tycz no -wy trzy ma ło ścio wych,

b) cha rak te ry sty kę ener ge tycz ną – w przy pad ku bu -
dyn ków,

c) pro jek to wa ne nie zbęd ne roz wią za nia tech nicz ne
oraz ma te ria ło we,

d) w za leż no ści od po trzeb – do ku men ta cję geo lo -
gicz no -in ży nier ską lub geo tech nicz ne wa run ki po -
sa do wie nia obiek tów bu dow la nych,

e) in ne opra co wa nia pro jek to we.

a) K

b) zgod nie z art. 17 usta wy
o cha rak te ry sty ce ener ge -
tycz nej bu dyn ków
c) A, K, IS, IE, IT, IKsr, Ikob

d) K,

e) A, K, IS, IE, IT, IKsr, IKob

a) K oraz wszyst kie spe -
cjal no ści iży nie ryj ne*
b) n.d.**

c -e) K oraz wszyst kie
spe cjal no ści in ży nie ryj -
ne i in sta la cyj ne* 
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D – in ży nie ryj na dro go wa
IKob – in ży nie ryj na ko le jo wa w za kre sie

ko le jo wych obiek tów bu dow la nych
Iksr – in ży nie ryj na ko le jo wa w za kre sie

ste ro wa nia ru chem
H – in ży nie ryj na hy dro tech nicz na
W – in ży nie ryj na wy bu rze nio wa
IS – in sta la cyj na sa ni tar na
IE – in sta la cyj na elek trycz na
IT – in sta la cyj na te le ko mu ni ka cyj na

Uwa�ga!Do spo rzą dza nia po szcze gól nych
opra co wań upo waż nia ją upraw nie nia bu -
dow la ne do pro jek to wa nia w da nej spe cjal -
no ści (np. ar chi tek to nicz na, kon struk cyj -
no -bu dow la na) i za kre sie (np. bez
ogra ni czeń, ogra ni czo ne), okre ślo nych
w de cy zji i do sto so wa nych do ro dza ju i pa -
ra me trów obiek tu bu dow la ne go.

W opra�co�wa�niu�nie�tyl�ko�pt,�ale�tak�że
pzt�i pab�bu�dyn�ku�bę�dą�uczest�ni�czyć�in�-
ży�nie�ro�wie� bu�dow�nic�twa. W przy pad ku
pab ta ka sy tu acja bę dzie mia ła miej sce np.
w za kre sie:

➤ pro jek to wa nych roz wią zań ma te ria ło -
wych i tech nicz nych, ma ją cych wpływ
na oto cze nie, w tym śro do wi sko (np. ka na -
li za cja sa ni tar na, wen ty la cja, kli ma ty za cja,
nie któ re in sta la cje ener ge tycz ne, itp.),

➤ in for ma cji o pro jek to wa nym źró dle lub
źró dłach cie pła do ogrze wa nia i przy go to -
wa nia cie płej wo dy użyt ko wej, któ ra po win -
na być do ko na na na pod sta wie ana li zy okre -
ślo nej w roz po rzą dze niu w spra wie
szcze gó ło we go za kre su i for my pro jek tu bu -
dow la ne go, czy też

➤ no�wość!: ana li zy tech nicz nych i eko -
no micz nych moż li wo ści wy ko rzy sta nia urzą -
dzeń, któ re au to ma tycz nie re gu lu ją tem pe -
ra tu rę od dziel nie w po szcze gól nych
po miesz cze niach lub w wy zna czo nej stre -
fie ogrze wa nej.

2.� Ele�men�ty� pro�jek�tu� bu�dow�la�ne�go
i wy�kaz�osób�po�sia�da�ją�cych�upraw�nie�nia
w da�nej�spe�cjal�no�ści,�bio�rą�cych�udział
w ich�opra�co�wa�niu�–�art. 34�ust. 3b

V.� NO�WE� OBO�WIĄZ�KI� PRO�JEK�TAN�TA

Usta wa na kła da na pro jek tan ta do dat ko -
we obo wiąz ki:

1) wza jem ne sko or dy no wa nie wy ko na -
nych przez pro jek tan tów in nych branż,
opra co wań pro jek to wych oraz za pew nie nie
zgod�no�ści�pro�jek�tu�tech�nicz�ne�go z pro -
jek tem za go spo da ro wa nia dział ki lub te re -
nu oraz pro jek tem ar chi tek to nicz no -bu dow -
la nym; Pt�mu�si�być�zgod�ny�z pzt�i pab.

2) za pew nie nie spraw dze nia pt przez pro -
jek tan ta spraw dza ją ce go pod wzglę dem
zgod no ści z prze pi sa mi;

3) do łą cze nie kse ro ko pii upraw nień bu -
dow la nych i za świad cze nia o przy na leż no -
ści do sa mo rzą du za wo do we go do każ dej
z trzech czę ści pro jek tu bu dow la ne go (z wy -
jąt kiem, o któ rym mo wa w pkt I. 4);

4) po now ne uzy ska nie uzgod nień
pt – w przy pad ku wpro wa dza nia w nim
zmian, któ re pod le ga ły uzgod nie niom;

5) zło że nie oświad cze nia o spo rzą dze niu
pt, któ re in we stor do łą cza do za wia do mie -
nia o za mie rzo nym ter mi nie roz po czę cia ro -
bót bu dow la nych;

War to przy po mnieć, że po nad to do in nych
obo wiąz ków pro jek tan ta, sto sow nie
do art. 20 PB, na le ży:

6) opra co wa nie pro jek tu bu dow la ne go
w spo sób zgod ny z wy ma ga nia mi usta wy,
usta le nia mi okre ślo ny mi w de cy zjach ad mi -
ni stra cyj nych do ty czą cych za mie rze nia bu -
dow la ne go, obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi
oraz za sa da mi wie dzy tech nicz nej;

7) za pew nie nie, w ra zie po trze by, udzia -
łu w opra co wa niu pro jek tu bu dow la ne go
osób po sia da ją cych upraw nie nia bu dow la -
ne do pro jek to wa nia w od po wied niej spe cjal -
no ści;

8) spo rzą dze nie in for ma cji do ty czą cej
bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia ze wzglę -
du na spe cy fi kę pro jek to wa ne go obiek tu bu -
dow la ne go, uwzględ nia nej w pla nie bez pie -
czeń stwa i ochro ny zdro wia;

9) okre śle nie ob sza ru od dzia ły wa nia
obiek tu;

10) uzy ska nie wy ma ga nych opi nii, uzgod -
nień i spraw dzeń roz wią zań pro jek to wych
w za kre sie wy ni ka ją cym z prze pi sów;

11) wy ja śnia nie wąt pli wo ści do ty czą cych
pro jek tu i za war tych w nim roz wią zań;

13) spo rzą dza nie lub uzgad nia nie in dy -
wi du al nej do ku men ta cji tech nicz nej, o któ -
rej mo wa w art. 10 ust. 1 usta wy z 16 kwiet -
nia 2004 r. o wy ro bach bu dow la nych;

14) spra wo wa nie nad zo ru au tor skie go
na żą da nie in we sto ra lub or ga nu ad mi ni stra -
cji ar chi tek to nicz no -bu dow la nej w za kre sie:

– stwier dza nia w to ku wy ko ny wa nia ro bót
bu dow la nych zgod no ści re ali za cji z pro jek -
tem,

– uzgad nia nia moż li wo ści wpro wa dze nia
roz wią zań za mien nych w sto sun ku do prze -
wi dzia nych w pro jek cie, zgło szo nych przez
kie row ni ka bu do wy lub in spek to ra nad zo ru
in we stor skie go;

15) za pew nie nie spraw dze nia pro jek tu ar -
chi tek to nicz no -bu dow la ne go oraz tech nicz -
ne go (co wspo mnia no po wy żej) pod wzglę -
dem zgod no ści z prze pi sa mi, w tym
tech nicz no bu dow la ny mi, przez oso bę po sia -
da ją cą upraw nie nia bu dow la ne do pro jek -
to wa nia bez ogra ni czeń w od po wied niej spe -
cjal no ści.

Z ko lei upraw nie nia pro jek tan ta okre ślo -
ne w art. 21 PB po zo sta ją bez zmian i na -
le ży do nich pra wo:

1) wstę pu na te ren bu do wy i do ko ny wa -
nia za pi sów w dzien ni ku bu do wy do ty czą -
cych jej re ali za cji;

2) żą da nia wpi sem do dzien ni ka bu do wy
wstrzy ma nia ro bót bu dow la nych w ra zie:

– stwier dze nia moż li wo ści po wsta nia za -
gro że nia,

– wy ko ny wa nia ich nie zgod nie z pro jek -
tem.

Przy oka zji oma wia nia obo wiąz ków pro -
jek tan ta war to za sy gna li zo wać w tym miej -
scu zmia nę de fi ni cji istot nych od stępstw
od pro jek tu po le ga ją cą m.in. na bra�ku
moż�li�wo�ści�uzna�nia�za od�stęp�stwo�nie�-
istot�ne:� zmia�ny� dłu�go�ści� obiek�tu� bu�-

Część�pro�jek�tu�bu�dow�la�ne�go Pro�jekt�obej�mu�je Pod�ziem�ne�sie�ci�uzbro�je�nia�te�re�nu

Pro�jekt�za�go�spo�da�ro�wa�nia
dział�ki�lub�te�re�nu

a) okre śle nie gra nic dział ki lub te re nu,

b) usy tu owa nie, ob rys i ukła dy ist nie ją cych i pro -
jek to wa nych obiek tów bu dow la nych, w tym
sie ci uzbro je nia te re nu, oraz urzą dzeń bu -
dow la nych sy tu owa nych po za obiek tem
bu dow la nym,

c) spo sób od pro wa dza nia lub oczysz cza nia
ście ków,

d) układ ko mu ni ka cyj ny i układ zie le ni, ze
wska za niem cha rak te ry stycz nych ele men -
tów, wy mia rów, rzęd nych i wza jem nych od -
le gło ści obiek tów, w na wią za niu do ist nie ją -
cej i pro jek to wa nej za bu do wy te re nów
są sied nich,

e) in for ma cję o ob sza rze od dzia ły wa nia obiek tu.

IS, IE, IT, IKsr.
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dow�la�ne�go�po�wy�żej 2%,�a tak�że�zmia�ny
źró�dła�cie�pła�do ogrze�wa�nia�lub�przy�go�-
to�wa�nia�cie�płej�wo�dy�użyt�ko�wej,�ze�źró�-
dła�za�si�la�ne�go�pa�li�wem�cie�kłym,�ga�zo�-
wym,�od�na�wial�nym�źró�dłem�ener�gii�lub
z sie�ci�cie�płow�ni�czej,�na źró�dło�opa�la�ne
pa�li�wem�sta�łym.

VI.�NO�WE�OBO�WIĄZ�KI
KIE�ROW�NI�KA�BU�DO�WY

No wy prze pis art. 45a PB na kła da na kie -
row ni ka bu do wy obo wiąz ki, prze no sząc je
z in nych ak tów praw nych:

1) za bez pie cze nia te re nu bu do wy lub roz -
biór ki przed roz po czę ciem ro bót; w przy pad -
ku bra ku obo wiąz ku usta no wie nia kie row -
ni ka bu do wy obo wią zek ten na le ży
do in we sto ra;

2) po twier dze nie wpi sem w dzien ni ku bu -
do wy otrzy ma nia od in we sto ra za twier dzo -
ne go pro jek tu bu dow la ne go, w tym pt, o ile
jest wy ma ga ny;

3) umiesz cze nia na te re nie bu do wy w wi -
docz nym miej scu ta bli cy in for ma cyj nej oraz
ogło sze nia za wie ra ją ce go da ne do ty czą ce
bez pie czeń stwa pra cy i ochro ny zdro -
wia – w przy pad ku bu do wy, na któ rej prze -
wi du je się pro wa dze nie ro bót bu dow la -
nych trwa ją cych dłu żej niż 30 dni ro bo czych
i jed no cze sne za trud nie nie co naj mniej 20
pra cow ni ków lub prze wi dy wa ny za kres ro -
bót bu dow la nych prze kra cza 500 oso bod ni. 

Obo wiąz kiem kie row ni ka jest rów nież
oka za nie ak�tu�al�ne�go pro jek tu bu dow la ne -
go, w tym pt, na każ de żą da nie or ga nu nad -
zo ru bu dow la ne go.

Po nad to na pod sta wie art. 22 PB pod sta -
wo wy mi obo wiąz ka mi kie row ni ka bu do wy
w dal szym cią gu po zo sta ją:

1) pro to ko lar ne prze ję cie od in we sto ra
i od po wied nie za bez pie cze nie te re nu bu do -
wy wraz ze znaj du ją cy mi się na nim obiek -
ta mi bu dow la ny mi, urzą dze nia mi tech nicz -
ny mi i sta ły mi punk ta mi osno wy geo de zyj nej
oraz pod le ga ją cy mi ochro nie ele men ta mi
śro do wi ska przy rod ni cze go i kul tu ro we go;

2) pro wa dze nie do ku men ta cji bu do wy;
3) za pew nie nie geo de zyj ne go wy ty cze nia

obiek tu oraz zor ga ni zo wa nie bu do wy i kie -
ro wa nie bu do wą obiek tu bu dow la ne go
w spo sób zgod ny z pro jek tem lub po zwo le -
niem na bu do wę, prze pi sa mi, w tym tech -
nicz no -bu dow la ny mi, oraz prze pi sa mi bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy;

4) ko or dy no wa nie re ali za cji za dań za po -
bie ga ją cych za gro że niom bez pie czeń stwa
i ochro ny zdro wia:

a) przy opra co wy wa niu tech nicz nych lub
or ga ni za cyj nych za ło żeń pla no wa nych ro -
bót bu dow la nych lub ich po szcze gól nych
eta pów, któ re ma ją być pro wa dzo ne jed no -
cze śnie lub ko lej no,

b) przy pla no wa niu cza su wy ma ga ne go
do za koń cze nia ro bót bu dow la nych lub ich
po szcze gól nych eta pów;

5) ko or dy no wa nie dzia łań za pew nia ją cych
prze strze ga nie pod czas wy ko ny wa nia ro bót
bu dow la nych za sad bez pie czeń stwa i ochro -
ny zdro wia za war tych w prze pi sach, o któ -

rych mo wa w art. 21a ust. 3, oraz w pla nie
bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia;

6) wpro wa dza nie nie zbęd nych zmian
w in for ma cji, o któ rej mo wa w art. 20 ust. 1
pkt 1b, oraz w pla nie bez pie czeń stwa
i ochro ny zdro wia, wy ni ka ją cych z po stę pu
wy ko ny wa nych ro bót bu dow la nych;

7) po dej mo wa nie nie zbęd nych dzia łań
unie moż li wia ją cych wstęp na bu do wę oso -
bom nie upo waż nio nym;

8) za pew nie nie przy wy ko ny wa niu ro bót
bu dow la nych sto so wa nia wy ro bów, zgod nie
z art. 10;

9) wstrzy ma nie ro bót bu dow la nych w przy -
pad ku stwier dze nia moż li wo ści po wsta nia
za gro że nia oraz bez zwłocz ne za wia do mie -
nie o tym wła ści we go or ga nu;

10) za wia do mie nie in we sto ra o wpi sie
do dzien ni ka bu do wy do ty czą cym wstrzy ma -
nia ro bót bu dow la nych z po wo du wy ko ny -
wa nia ich nie zgod nie z pro jek tem;

11) re ali za cja za le ceń wpi sa nych do dzien -
ni ka bu do wy;

12) zgła sza nie in we sto ro wi do spraw dze -
nia lub od bio ru wy ko na nych ro bót ule ga ją -
cych za kry ciu bądź za ni ka ją cych oraz za -
pew nie nie do ko na nia wy ma ga nych
prze pi sa mi lub usta lo nych w umo wie prób
i spraw dzeń in sta la cji, urzą dzeń tech nicz -
nych i prze wo dów ko mi no wych przed zgło -
sze niem obiek tu bu dow la ne go do od bio ru;

13) przy go to wa nie do ku men ta cji po wy ko -
naw czej obiek tu bu dow la ne go;

14) zgło sze nie obiek tu bu dow la ne go
do od bio ru od po wied nim wpi sem do dzien -
ni ka bu do wy oraz uczest ni cze nie w czyn no -
ściach od bio ru i za pew nie nie usu nię cia
stwier dzo nych wad, a tak że prze ka za nie in -
we sto ro wi oświad cze nia, o któ rym mo wa
w art. 57 ust. 1 pkt 2. 

Po nad to, do da ne art. 45b PB i art. 45c PB
wska zu ją bez po śred nio w usta wie za war tość
ta bli cy in for ma cyj nej i ogło sze nia za wie ra -
ją ce go da ne bioz, a tak że ich wy gląd i miej -
sce umiesz cze nia.

Róż ni ca w przy pad ku ta bli cy po le ga mię -
dzy in ny mi na „usu nię ciu” z niej na zwy wy -
ko naw cy, in spek to ra nad zo ru in we stor skie -
go i pro jek tan ta, „zwięk sze niu” wiel ko ści li ter
do 6 cm i do da niu na zwy or ga nu wy da ją ce -
go de cy zję o po zwo le niu na bu do wę lub roz -
pa tru ją ce go zgło sze nie.

VII.�ISTOT�NE�OD�STĄ�PIE�NIE
OD PRO�JEK�TU

Za rów no pro jek tant, jak i kie row nik bu do -
wy po wi nien mieć na uwa dze zmia ny do ty -
czą ce de fi ni cji istot ne go od stą pie nia od pro -
jek tu, okre ślo ne go głów nie w art. 36a PB.

Kie row nik bu do wy ma obo wią zek pro wa -
dzić bu do wę zgod nie z pro jek tem bu dow la -
nym, w tym z pt. Nie jest upo waż nio ny do sa -
mo dziel nej kwa li fi ka cji od stą pie nia od tej
do ku men ta cji. Pro po zy cje od stą pień, któ rych
po trze bę kie row nik bu do wy wi dział by np.
z punk tu wi dze nia eko no mi ki ro bót lub
zmian, któ re su ge ru je in we stor na le ży
przed sta wić pro jek tan to wi przed przy�stą�-
pie�niem�do ich�wy�ko�na�nia.�Kwa�li�fi�ka�cji

za�mie�rzo�ne�go�od�stą�pie�nia�mo�że�do�ko�nać
wy�łącz�nie� pro�jek�tant� na pod�sta�wie
upraw�nie�nia,�któ�re�przy�zna�je�mu�w tym
za�kre�sie�art. 36a�ust. 6�PB. To pro jek tant
spraw dza czy od stą pie nie jest istot ne czy nie
na pod sta wie prze pi sów, któ re do pre cy zo -
wu ją de fi ni cję te go po ję cia w for mie ka ta lo -
gu za mknię te go w art. 36a ust. 5 PB.

Zgod nie z tym prze�pi�sem�istot�ne�od�stą�-
pie�nie� od za�twier�dzo�ne�go� pzt� lub� pab
(prze pis ten nie do ty czy więc pt) lub in nych
wa run ków po zwo le nia na bu do wę sta no wi
od stą pie nie w za kre sie:

1) pro jek tu za go spo da ro wa nia dział ki
lub te re nu, w przy pad ku zwięk�sze�nia�ob�-
sza�ru�od�dzia�ły�wa�nia�obiek�tu po za dział -
kę, na któ rej obiekt bu dow la ny zo stał za pro -
jek to wa ny; nie sto su je się do urzą dzeń
bu dow la nych oraz obiek tów ma łej ar chi tek -
tu ry

2) cha rak te ry stycz nych pa ra me trów obiek -
tu bu dow la ne go do ty czą cych:

a) po�wierzch�ni�za�bu�do�wy�w za�kre�sie
prze�kra�cza�ją�cym 5%,

b) wy�so�ko�ści,�dłu�go�ści�lub�sze�ro�ko�ści
w za�kre�sie�prze�kra�cza�ją�cym 2%,

c) licz by kon dy gna cji;
(Pa ra metr 2% bę dzie więc do ty czył (ina -

czej niż obec nie) rów nież obiek tów li nio wych.
Tym sa mym w przy pad ku ta kiej pla no wa nej
zmia ny dłu go ści, któ ra wy dłu ży obiekt li nio -
wy o wię cej niż 2% – pro jek tant nie bę dzie
mógł za kwa li fi ko wać ta kie go od stęp stwa ja -
ko nie istot ne go.)

3) wa run ków nie zbęd nych do ko rzy sta nia
z obiek tu bu dow la ne go przez oso by nie peł -
no spraw ne, o któ rych mo wa w art. 1 Kon -
wen cji o pra wach osób nie peł no spraw -
nych, spo rzą dzo nej w No wym Jor ku dnia
13 grud nia 2006 r., w tym oso by star sze;

4) zmia ny za mie rzo ne go spo so bu użyt ko -
wa nia obiek tu bu dow la ne go lub je go czę ści;

5) usta leń miej sco we go pla nu za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go, in nych ak tów
pra wa miej sco we go lub de cy zji o wa run kach
za bu do wy i za go spo da ro wa nia te re nu;

6) wy ma ga ją cym uzy ska nia lub zmia ny
de cy zji, po zwo leń lub uzgod nień, któ re są
wy ma ga ne do uzy ska nia de cy zji o po zwo -
le niu na bu do wę lub do do ko na nia zgło sze -
nia:

a) bu do wy, o któ rej mo wa w art. 29 ust. 1
pkt 1–4 PB, lub

b) prze bu do wy, o któ rej mo wa w art. 29
ust. 3 pkt 1 lit. a PB, oraz in sta lo wa nia, o któ -
rym mo wa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d PB;

(Prze pi su art. 36a ust. 5 pkt 6 PB nie sto -
su je się do:

a) pro jek to wa nych wa run ków ochro ny
prze ciw po ża ro wej, je że li od stą pie nie zo sta -
ło uzgod nio ne pod wzglę dem ochro ny prze -
ciw po ża ro wej,

b) wy ma gań za war tych w po zwo le niu wła -
ści we go kon ser wa to ra za byt ków wy da ne go
na pod sta wie prze pi sów o ochro nie za byt -
ków i opie ce nad za byt ka mi, je że li od stą pie -
nie zo sta ło uzgod nio ne z wła ści wym wo je -
wódz kim kon ser wa to rem za byt ków,

c) pro jek to wa nych wa run ków hi gie nicz -
nych i zdro wot nych, je że li od stą pie nie zo -
sta ło
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uzgod nio ne z wła ści wym pań stwo wym
wo je wódz kim in spek to rem sa ni tar nym;)

7) zmia�ny�źró�dła�cie�pła do ogrze wa nia
lub przy go to wa nia cie płej wo dy użyt ko wej,

ze źró dła za si la ne go pa li wem cie kłym, ga -
zo wym, od na wial nym źró dłem ener gii lub
z sie ci cie płow ni czej, na źró dło opa la ne pa -
li wem sta łym.

Po zo sta łe od stą pie nia są od stą pie nia mi
nie istot ny mi.

Istot ne od stą pie nie od za twier dzo ne go pzt
oraz pab lub in nych wa run ków de cy zji
o po zwo le niu na bu do wę jest do pusz czal -
ne je dy nie po uzy ska niu de cy zji o zmia nie
po zwo le nia na bu do wę. W ta kim przy pad -
ku or gan aab sto su je prze pi sy art. 32-35 PB
od po wied nio do za kre su tej zmia ny. 

Na to miast istot ne od stą pie nie od za -
twier dzo ne go pzt oraz pab zło żo ne go wraz
ze zgło�sze�niem, wo bec któ re go or gan ad -
mi ni stra cji ar chi tek to nicz no -bu dow la nej nie
wniósł sprze ci wu:

➤ bu do wy wol no sto ją cych bu dyn ków
miesz kal nych jed no ro dzin nych, któ rych ob -
szar od dzia ły wa nia mie ści się w ca ło ści
na dział ce lub dział kach, na któ rych zo sta -
ły za pro jek to wa ne;

➤ bu do wy sie ci: elek tro ener ge tycz nych
obej mu ją cych na pię cie zna mio no we nie
wyż sze niż 1 kV, wo do cią go wych, ka na li za -
cyj nych, ciepl nych, ga zo wych o ci śnie niu ro -
bo czym nie wyż szym niż 0,5 MPa;

➤ bu do wy wol no sto ją cych par te ro wych
bu dyn ków sta cji trans for ma to ro wych i kon -
te ne ro wych sta cji trans for ma to ro wych o po -
wierzch ni za bu do wy do 35 m2;

➤ bu do wy obiek tów bu dow la nych, nie wy -
mie nio nych w pkt 2, 3 i 5-30 oraz w ust. 2,
usy tu owa nych na te re nach za mknię tych,
usta lo nych de cy zją Mi ni stra Obro ny Na ro -
do wej lub mi ni stra wła ści we go do spraw we -
wnętrz nych, z wy łą cze niem bu dyn ków
miesz kal nych, za miesz ka nia zbio ro we go
oraz uży tecz no ści pu blicz nej,

➤ prze bu do wy prze gród ze wnętrz nych
oraz ele men tów kon struk cyj nych bu dyn ków
miesz kal nych jed no ro dzin nych, o ile nie pro -
wa dzi ona do zwięk sze nia ob sza ru od -
dzia ły wa nia obiek tu po za dział kę, na któ rej
bu dy nek jest usy tu owa ny,

➤ in sta lo wa nia we wnątrz i na ze wnątrz
użyt ko wa ne go bu dyn ku in sta la cji ga zo -
wych – bę dzie jed nak wy ma gać de cy zji o po -
zwo le niu na bu do wę dla�ca�łe�go�za�mie�rze�-
nia� bu�dow�la�ne�go� al�bo� do�ko�na�nia
po�now�ne�go� zgło�sze�nia,� przy czym
w przy�pad�ku�zgło�sze�nia�–�wy�star�cza�ją�-
ce�jest�zgło�sze�nie�w za�kre�sie�zmia�ny�wy�-
ni�ka�ją�cej�z od�stą�pie�nia.

Usta wa PBz w art. 28 prze wi du je, że
w przy pad ku bu dów, dla�któ�rych�przed 19
wrze�śnia 2020r.�wy�da�no�osta�tecz�ną�de�-
cy�zję�o po�zwo�le�niu�na bu�do�wę�al�bo�do�-
ko�na�no�sku�tecz�ne�go�zgło�sze�nia�–�sto�su�-
je� się� no�we� prze�pi�sy� do�ty�czą�ce
kwa�li�fi�ka�cji�od�stępstw.
Od�stą�pie�nie�od pt�jest�rów�nież�do�pusz�-

czal�ne�do�pie�ro�po do�ko�na�niu�przez�pro�-
jek�tan�ta� zmian� w tym� pro�jek�cie oraz
spraw dze niu tych zmian przez pro jek tan ta
spraw dza ją ce go, o ile to spraw dze nie jest

wy ma ga ne (art. 36b PB). Wpro wa dza nie
zmian w pro jek cie tech nicz nym, do ty czą cych
roz wią zań, któ re pod le ga ły uzgod nie niom,
wy ma ga po now ne go uzy ska nia tych uzgod -
nień.

VIII.�ZMIA�NY�WPRO�WA�DZO�NE
ROZ�PO�RZĄ�DZE�NIEM

Dnia 18 wrze śnia zo sta ło opu bli ko wa ne
w Dzien ni ku Ustaw roz po rzą dze nie Mi ni stra
Roz wo ju w spra wie szcze gó ło we go za kre -
su i for my pro jek tu bu dow la ne go. Do sto so -
wu je ono for mę do ku men ta cji do no wych wy -
ma gań usta wo wych, a przy oka zji
wpro wa dza kil ka zmian po stu lo wa nych
przez śro do wi sko in ży nie rów w prze pi sach,
któ�re�do�tąd�by�wa�ły�róż�nie�in�ter�pre�to�wa�-
ne�lub�na�kła�da�ły�nad�mier�ne�obo�wiąz�ki.
Do zmian tych na le żą w szcze gól no ści po -
niż sze:

1) w moc niej szy niż do tąd spo sób pra wo -
daw ca pod kre ślił, że za kres pro jek tu bu dow -
la ne go uwzględ nia sto pień skom pli ko wa nia
ro bót bu dow la nych, spe cy fi kę i cha rak ter
obiek tu bu dow la ne go. Do pre cy zo wał jed no -
cze śnie w uza sad nie niu do roz po rzą dze nia,
że o za kre sie pro jek tu de�cy�du�je�pro�jek�tant,
ale za kres ten mu si m.in. po zwa lać or ga no -
wi ad mi ni stra cji ar chi tek to nicz no -bu dow la -
nej na spraw dze nie zgod no ści i kom plet no -
ści pro jek tu w za kre sie okre ślo nym art. 35
ust. 1 PB, a tak że uwzględ niać wy ma ga nia
do ty czą ce da ne go za mie rze nia bu dow la ne -
go wy ni ka ją ce z prze pi sów in nych niż usta -
wa – Pra wo bu dow la ne i roz po rzą dzeń wy -
da nych na jej pod sta wie;

2) nu mer ry sun ku bę dzie wy peł niał obo -
wią zek nu me ra cji pro jek tu (tj. nie trze ba do -
dat ko wo nu me ro wać stron z ry sun ka mi);

3) na zwę obiek tu bu dow la ne go w me try -
ce ry sun ku moż na po dać w for mie skró co -
nej;

4) w me try ce ry sun ku nie trze ba każ do -
ra zo wo okre ślać spe cjal no ści upraw nień bu -
dow la nych, gdyż jest umiesz cza na na stro -
nie ty tu ło wej.

Do istot nych roz wią zań uję tych w roz po -
rzą dze niu, któ re do�sto�so�wu�ją�for�mę�pro�-
jek�tu� bu�dow�la�ne�go� do roz�wią�zań� za�-
war�tych�w usta�wie,�na le żą:

1) Opra wie pod le ga ją czte�ry�ele�men�ty
pro�jek�tu�bu�dow�la�ne�go:

1. pro jekt za go spo da ro wa nia dział ki lub
te re nu;

2. pro jekt ar chi tek to nicz no -bu dow la ny;
3. pro jekt tech nicz ny;
4. opi nie, uzgod nie nia, po zwo le nia i in ne

do ku men ty, o któ rych mo wa w art. 33 ust. 2
pkt 1 usta wy oraz w za leż no ści od po -
trzeb – w przy pad ku dro gi kra jo wej lub wo -
je wódz kiej – oświad cze nia wła ści we go za -
rząd cy dro gi o moż li wo ści po łą cze nia dział ki
z dro gą, zgod nie z prze pi sa mi o dro gach pu -
blicz nych.

2) Do pusz cza się wspól ną opra wę wszyst -
kich ele men tów pro jek tu bu dow la ne go
(w tym pt), co po zwa la na zmi ni ma li zo wa -
nie ry zy ka bra ku ko or dy na cji po mię dzy
bran ża mi a ar chi tek tu rą, a tak że zmniej sza

ob ję tość do ku men ta cji nie zbęd nej do roz -
po czę cia ro bót bu dow la nych.

3) Stro ny pro jek tu bu dow la ne go oraz
za łącz ni ki do nie go nu me ru je się ko�lej�no.
Dla każ de go ele men tu pro jek tu bu dow la ne -
go sto su je się od dziel ną nu me ra cję,
a w przy pad ku opra wy wie lo to mo wej od -
dziel ną nu me ra cję sto su je się dla każ de go
to mu pzt, pab lub pt.

4) Oprócz stron ty tu ło wych w opra wie pzt,
pab lub pt (roz po rzą dze nie nie na ło ży ło obo -
wiąz ku stro ny ty tu ło wej dla za łącz ni ków
do pro jek tu) – do pro jek tu bu dow la ne go do -
łą cza się kar�tę�ty�tu�ło�wą, któ ra za wie ra m.
in. spis za war to ści pro jek tu bu dow la ne go,
w któ rym wy mie nia się je go ele�men�ty.

5) W przy pad ku wspól ne go opra wie nia pzt
lub pab do pusz cza się spo rzą dze nie łącz -
ne go spi su tre ści dla tych ele men tów oraz
za miesz cze nie in for ma cji o na zwie jed -
nost ki ewi den cyj nej, na zwie i nu me rze ob -
rę bu ewi den cyj ne go oraz nu me rze dzia łek
ewi den cyj nych, na stro nie ty tu ło wej pzt.

6) Z roz po rzą dze nia usu�nię�to�do�tych�cza�-
so�wy�obo�wią�zek�opra�wy�pro�jek�tu�w spo�-
sób�unie�moż�li�wia�ją�cy�je�go�de�kom�ple�ta�-
cję.

7) W przy pad ku opra co wa nia pro jek tu pzt
i pab przez te go sa me go pro jek tan ta, do -
pusz cza się do łą cze nie tyl ko do jed ne go
z tych pro jek tów:

a. ko pii de cy zji o nada niu pro jek tan to wi lub
pro jek tan to wi spraw dza ją ce mu, je że li jest
wy ma ga ny, upraw nień bu dow la nych w od -
po wied niej spe cjal no ści po twier dzo ną
za zgod ność z ory gi na łem przez spo rzą dza -
ją ce go pro jekt,

b. ko pii za świad cze nia o wpi sie na li stę
człon ków izby sa mo rzą du za wo do we go.

8) W przy pad ku opra wy wie lo to mo wej pzt
oraz pab do łą cza się tyl ko do pierw sze go to -
mu:

a. ko pię de cy zji o nada niu pro jek tan to wi
lub pro jek tan to wi spraw dza ją ce mu, je że li jest
wy ma ga ny, upraw nień bu dow la nych w od -
po wied niej spe cjal no ści po twier dzo ną
za zgod ność z ory gi na łem przez spo rzą dza -
ją ce go pro jekt,

b. ko pię za świad cze nia o wpi sie na li stę
człon ków izby sa mo rzą du za wo do we go,

c. oświad cze nie pro jek tan ta i pro jek tan -
ta spraw dza ją ce go o spo rzą dze niu pro jek -
tu zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi i za -
sa da mi wie dzy tech nicz nej.

Przy kła do we stro ny ty tu ło we, spi sy za war -
to ści, a tak że kar ta ty tu ło wa na przy kła dzie
pro jek tu:

– bu�dyn�ku�miesz�kal�ne�go znaj du ją się:
https://dri ve.go ogle.com/fi le/d/14ga vCzC -
MvMXNE u3O AP9c kWT SK SPRiU 33/view

– sie�ci�ciepl�nej znaj du ją się https://dri ve.
go ogle.com/fi le/d/17i9P4Vy nxx4qP c7xQ vu -
H1jxTvs3WX3gS/view

– in�sta�la�cji�ga�zo�wejw ist nie ją cym bu dyn -
ku znaj du ją się https://dri ve.go ogle.com/fi -
l e / d / 1 s a  2 p A  z 6 n U  j V M  B w V W p N c  -
LQ4v84sJ2f_uO/view

– prze�bu�do�wy�scho�dów w ist nie ją cym
bu dyn ku znaj du ją się https://dri ve. go ogle.
com/fi le/d/1F8KOWp S0I H9dr8Cy uy LY -
dR6Te l98M N4s/view
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No�wość�w za�kre�sie�pro�jek�tu
bu�dow�la�ne�go

Choć pro jekt bu dow la ny uległ po dzia ło -
wi na wię cej czę ści, to co do za sa dy je go
cał ko wi ta za war tość jest nie mal ta ka sa -
ma, jak przed zmia ną prze pi sów. Je dy na
za sad ni cza róż ni ca po le ga na tym, że
do pab pro jek to wa ne go bu dyn ku na le ży
do łą czyć ana�li�zę�tech�nicz�nych�i eko�no�-
micz�nych� moż�li�wo�ści� wy�ko�rzy�sta�nia
urzą�dzeń,�któ�re�au�to�ma�tycz�nie�re�gu�lu�-
ją�tem�pe�ra�tu�rę�od�dziel�nie�w po�szcze�gól�-
nych�po�miesz�cze�niach�lub�w wy�zna�czo�-
nej� stre�fie� ogrze�wa�nej,� spo�rzą�dza�ną
przez� pro�jek�tan�ta� bran�ży� sa�ni�tar�nej.
Jest to no wy obo wią zek, wy ni ka ją cy z rów -
no le gle opu bli ko wa ne go roz po rzą dze nia
Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 16 wrze -
śnia 2020 r. zmie nia ją ce go roz po rzą dze -
nie w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja -
kim po win ny od po wia dać bu dyn ki i ich
usy tu owa nie https://dzien ni ku staw. gov.
pl/DU/2020/1609

Wpro wa dzi ło ono zmia ny w § 135
ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7, na kła da ją ce obo -
wią zek, aby w okre ślo nych przy pad kach in -
sta la cje ogrzew cze i chłod ni cze by ły za opa -
trzo ne w urzą dze nia, któ re au to ma tycz nie
re gu lu ją tem pe ra tu rę od dziel nie w po szcze -
gól nych po miesz cze niach, przy czym do -
pusz cza się też sto so wa nie re gu la cji w stre -
fie ogrze wa nej lub chło dzą cej.

IX.�PY�TA�NIA�I OD�PO�WIE�DZI

Po ni żej przed sta wia my od po wie dzi na py -
ta nia zgło szo ne przez człon ków Pol skiej Izby
In ży nie rów Bu dow nic twa zwią za ne z wej -
ściem w ży cie no wych prze pi sów.

I.�PRO�JEKT�TECH�NICZ�NY�(PT)

1. KO OR DY NA CJA BRANŻ

Py ta nie: Pro�jekt�tech�nicz�ny�jest�opra�-
co�wa�niem�póź�niej�szym�i za je�go�przy�go�-
to�wa�nie�od�po�wia�da�in�we�stor,�a nie�ar�chi�-
tekt.� Na kim� spo�czy�wa� obo�wią�zek
sko�or�dy�no�wa�nia�wszyst�kich�branż?

Od po wiedź: Obo�wią�zek� ko�or�dy�na�cji
branż�uczest�ni�czą�cych�w spo�rzą�dze�niu
pro�jek�tu�spo�czy�wa�na pro�jek�tan�cie.

Zgod nie z art. 20 ust. 1 pkt 1a oraz pkt 1aa
PB do pod sta wo wych obo wiąz ków pro jek -
tan ta na le ży za pew nie nie, w ra zie po trze by,
udzia łu w opra co wa niu pro jek tu bu dow la ne -
go pro jek tan tów od po wied nich spe cjal no ści,
a tak że wza jem ne sko or dy no wa nie tech nicz -
ne opra co wań pro jek to wych, za pew nia ją ce
uwzględ nie nie za war tych w prze pi sach za -
sad bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia
w pro ce sie bu do wy, z uwzględ nie niem spe -
cy fi ki pro jek tu bu dow la ne go oraz za pew nie -
nie zgod no ści pro jek tu tech nicz ne go z pro -
jek tem za go spo da ro wa nia dział ki lub te re nu

oraz pro jek tem ar chi tek to nicz no -bu dow la -
nym.

Pew ne wąt pli wo ści mo że jed nak bu dzić
usta le nie kto, w ro zu mie niu usta wy, jest pro -
jek tan tem (za rów no w do tych cza so wym, jak
i no wym po rząd ku praw nym). Wąt pli wość ta
bie rze się z brzmie nia art. 20 ust. 1 pkt 1a
oraz pkt 1aa usta wy – PB, któ ra na zy wa in -
ne pod mio ty opra co wu ją ce pro jekt „oso ba -
mi”, a nie „pro jek tan ta mi”. Gdy by od czy ty -
wać ten prze pis do słow nie, to np.
w przy pad ku pro jek tu bu dyn ku jed no ro dzin -
ne go „pro jek tan tem” był by ar chi tekt, a po -
zo sta li au to rzy pro jek tu „oso ba mi” (acz kol -
wiek zgod nie z usta wą pro jek tan tem
bu dyn ku rów nie do brze mógł by być kon -
struk tor lub in sta la tor, a ar chi tekt był by
w ta kim przy pad ku „oso bą”). Po cią ga ło by to
za so bą po waż ne kon se kwen cje, bo wiem
na le ży za uwa żyć, że w świe tle Pra wa bu -
dow la ne go wy�łącz�nie� „pro�jek�tant” jest
zo bo wią za ny m.in. do:

➤ opra co wa nia pro jek tu bu dow la ne go
w spo sób zgod ny z wy ma ga nia mi usta wy,
usta le nia mi okre ślo ny mi w de cy zjach ad mi -
ni stra cyj nych do ty czą cych za mie rze nia bu -
dow la ne go, obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi
oraz za sa da mi wie dzy tech nicz nej (art. 20
ust. 1 pkt 1),

➤ za pew nie nia spraw dze nia pro jek tu ar -
chi tek to nicz no -bu dow la ne go oraz tech nicz -
ne go pod wzglę dem zgod no ści z prze pi sa -
mi, w tym tech nicz no -bu dow la ny mi, przez
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oso bę po sia da ją cą upraw nie nia bu dow la ne
do pro jek to wa nia bez ogra ni czeń w od po -
wied niej spe cjal no ści (art. 20 ust. 2 PB),

➤ do łą cze nia do pzt, pab oraz pt ko pii de -
cy zji o nada niu pro jek tan to wi (lub pro jek tan -
to wi spraw dza ją ce mu, je że li jest wy ma ga -
ny) upraw nień bu dow la nych w od po wied niej
spe cjal no ści, oraz ko pii za świad cze nia
o wpi sie na li stę człon ków wła ści wej izby sa -
mo rzą du za wo do we go, a tak że oświad cze -
nia o spo rzą dze niu pro jek tu zgod nie z obo -
wią zu ją cy mi prze pi sa mi i za sa da mi wie dzy
tech nicz nej (art. 34 ust. 3d PB). 

Tym sa mym „oso by” spo rzą dza ją ce pro -
jekt bu dow la ny by ły by zwol nio ne z ww. obo -
wiąz ków, jak i od po wie dzial no ści za wo do -
wej za opra co wa ną do ku men ta cję. Ta ka
in ter pre ta cja prze pi sów by ła by w spo sób
oczy wi sty nie zgod na z in ten cją usta wo daw -
cy, co ma swo je od zwier cie dle nie rów nież
w uza sad nie niu do roz po rzą dze nia w spra -
wie szcze gó ło we go za kre su i for my pro jek -
tu bu dow la ne go, w któ rym m.in. czy ta my, że:
„Po nad to po now nie wska zać na le ży, iż
każ�dy z pro�jek�tan�tów zo bo wią za ny jest
do do łą cze nia oświad cze nia, w któ rym po -
świad cza spo rzą dze nie pro jek tu bu dow la -
ne go zgod nie z prze pi sa mi pra wa oraz za -
sa da mi wie dzy tech nicz nej, a za tem m. in.
usta wy Pb, a tym sa mym ni niej sze go roz -
po rzą dze nia”. Licz ba mno ga w sto sun ku
do „pro jek tan tów” (uży ta w uza sad nie niu kil -
ku krot nie) wy raź nie wska zu je, że każ da
z „osób” spo rzą dza ją cych pro jekt jest „pro -
jek tan tem”.

Pod su mo wu jąc: w mo im prze ko na niu
na każ dym z pro jek tan tów cią ży obo wią zek
sko or dy no wa nia wszyst kich branż, w za kre -
sie swo jej spe cjal no ści. Czy li, mó wiąc ko -
lo kwial nie np. „elek tryk” lub „sa ni tar nik”, któ -
ry na eta pie pzt za pro jek to wał in sta la cje
ze wnętrz ne w okre ślo nych miej scach w sto -
sun ku do pro jek to wa ne go bu dyn ku, po wi -
nien za dbać o to, że by by ły one na eta pie
pt sko or dy no wa ne z pro jek to wa ny mi in sta -
la cja mi we wnętrz ny mi tej sa mej bran ży. Na -
to miast tam, gdzie spe cjal no ści uza leż nio -
ne są od sie bie (np. „sa ni tar nik” po trze bu je
okre ślo ną ilość po wierzch ni na urzą dze nia
tech nicz ne, np. ko tłow nię czy cen tra le wen -
ty la cyj ne), to oso ba od po wie dzial na za pro -
jek to wa nie po miesz czeń (w tym przy pad ku
ar chi tekt) po win na na eta pie pab uzy skać
od „sa ni tar ni ka” in for ma cję, ile tej po -
wierzch ni po trze ba. Je że li o ta ką in for ma -
cję nie wy stą pi i sa mo dziel nie zde cy du je
o po wierzch ni, któ ra oka że się zbyt ma ła,
a w efek cie zaj dzie ko niecz ność prze pro jek -
to wa nia po miesz czeń, to bę dzie to błąd ar -
chi tek ta. Je że li na to miast ar chi tekt wy stą pi
o ta ką in for ma cję, ale „sa ni tar nik się po my -
li, to bę dzie to błąd „sa ni tar ni ka”.

2. NIE ZBĘD NE ROZ WIĄ ZA NIA TECH -
NICZ NE

Py ta nie: Co�na�le�ży�ro�zu�mieć�pod po�ję�-
ciem�„nie�zbęd�ne�roz�wią�za�nia�tech�nicz�-
ne”,�o któ�rych�mo�wa�w ar�ty�ku�le�do�ty�czą�-
cym�za�war�to�ści�pro�jek�tu�tech�nicz�ne�go
(art. 34�ust. 3�pkt 3�lit.�c)?

Od po wiedź: Prze�pis�art. 34�ust. 3�PB
w spo�sób� ogól�ny� okre�śla� za�war�tość
pro�jek�tu�tech�nicz�ne�go,�za�li�cza�jąc�do niej
„pro�jek�to�wa�ne� nie�zbęd�ne� roz�wią�za�nia
tech�nicz�ne�oraz�ma�te�ria�ło�we”.�Po�ję�cie�to
uszcze�gó�ło�wio�ne�zo�sta�ło�w roz�dzia�le 4
roz�po�rzą�dze�nia,�któ�ry�okre�śla,�co�po�win�-
na�ob�jąć�część�opi�so�wa�oraz�ry�sun�ko�wa
pro�jek�tu�tech�nicz�ne�go.

W szcze gól no ści w myśl § 23 pkt 5 – 10
do pro jek to wa nych nie zbęd nych roz wią zań
tech nicz nych oraz ma te ria ło wych, któ re
na le ży ująć w czę ści opi so wej pro jek tu za -
li cza się:

1) pod sta wo we pa ra me try tech no lo gicz -
ne oraz współ za leż no ści urzą dzeń i wy po -
sa że nia zwią za ne go z prze zna cze niem
obiek tu i je go roz wią za nia mi bu dow la ny -
mi – w przy pad ku za mie rze nia bu dow la ne -
go do ty czą ce go obiek tu bu dow la ne go usłu -
go we go lub pro duk cyj ne go;

2) roz wią za nia bu dow la ne i tech nicz no -
-in sta la cyj ne, na wią zu ją ce do wa run ków
te re nu wy stę pu ją ce wzdłuż tra sy obiek tu bu -
dow la ne go oraz roz wią za nia tech nicz no -bu -
dow la ne w miej scach cha rak te ry stycz nych
lub o szcze gól nym zna cze niu dla funk cjo -
no wa nia obiek tu al bo istot ne ze wzglę dów
bez pie czeń stwa, z uwzględ nie niem wy ma -
ga nych stref ochron nych – w przy pad ku za -
mie rze nia bu dow la ne go do ty czą ce go obiek -
tu bu dow la ne go li nio we go;

3) roz wią za nia nie zbęd nych ele men tów
wy po sa że nia bu dow la no -in sta la cyj ne go,
w szcze gól no ści in sta la cji i urzą dzeń bu dow -
la nych:

a. ogrzew czych,
b. chłod ni czych,
c. kli ma ty za cji
– wy po sa żo nych w urzą dze nia, któ re

au to ma tycz nie re gu lu ją tem pe ra tu rę od -
dziel nie w po szcze gól nych po miesz cze -
niach lub w wy zna czo nej stre fie ogrze wa -
nej, w tym urzą dze nia z in dy wi du al nym
ste ro wa niem po miesz cze nio wym (w szcze -
gól no ści ter mo sta tycz ny za wór grzej ni ko wy,
ter mo stat po ko jo wy, ter mo stat kli ma kon wek -
to ra wen ty la to ro we go, po je dyn czy ter mo stat)
lub ko mu ni ka cją z sys te mem nad rzęd nym
oraz z funk cją ste ro wa nia za leż ną od za po -
trze bo wa nia;

d. wen ty la cji gra wi ta cyj nej, gra wi ta cyj nej
wspo ma ga nej i me cha nicz nej,

e. wo do cią go wych i ka na li za cyj nych,
f. ga zo wych,
g. elek tro ener ge tycz nych,
h. te le ko mu ni ka cyj nych,
i. pio ru no chron nych,
j. ochro ny prze ciw po ża ro wej;
4) spo sób po wią za nia in sta la cji i urzą dzeń

bu dow la nych obiek tu bu dow la ne go z sie cia -
mi ze wnętrz ny mi wraz z punk ta mi po mia ro -
wy mi, za ło że nia mi przy ję ty mi do ob li czeń in -
sta la cji oraz pod sta wo we wy ni ki tych
ob li czeń, z do bo rem ro dza ju i wiel ko ści urzą -
dzeń, przy czym na le ży przed sta wić:

a. dla in sta la cji ogrzew czych, wen ty la cyj -
nych, kli ma ty za cyj nych lub chłod ni -
czych – za ło żo ne pa ra me try kli ma tu we -
wnętrz ne go na pod sta wie prze pi sów
tech nicz no bu dow la nych oraz prze pi sów

do ty czą cych ra cjo na li za cji użyt ko wa nia
ener gii,

b. do bór i zwy mia ro wa nie pa ra me trów
tech nicz nych pod sta wo wych urzą dzeń
ogrzew czych, wen ty la cyj nych, kli ma ty za -
cyj nych i chłod ni czych oraz okre śle nie
war to ści mo cy ciepl nej i chłod ni czej oraz
mo cy elek trycz nej zwią za nej z ty mi urzą -
dze nia mi;

5) roz wią za nia i spo sób funk cjo no wa nia
za sad ni czych urzą dzeń in sta la cji tech nicz -
nych, w tym prze my sło wych i ich ze spo łów
two rzą cych ca łość tech nicz no -użyt ko wą,
de cy du ją cą o pod sta wo wym prze zna cze niu
obiek tu bu dow la ne go, w tym cha rak te ry sty -
kę i od no śne pa ra me try in sta la cji i urzą dzeń
tech no lo gicz nych, ma ją cych wpływ na ar chi -
tek tu rę, kon struk cję, in sta la cje i urzą dze nia
tech nicz ne zwią za ne z tym obiek tem;

6) da ne do ty czą ce wa run ków ochro ny
prze ciw po ża ro wej, sto sow nie do za kre su
pro jek tu. 

Na to miast część ry sun ko wa w tym za kre -
sie sto sow nie do § 24 ww. roz po rzą dze nia
po win na za wie rać:

1) rzu ty wszyst kich cha rak te ry stycz nych
po zio mów obiek tu bu dow la ne go, w tym
wi dok da chu lub prze kry cia oraz prze kro je
i ele wa cje, a dla obiek tu li nio we go – prze -
kro je po przecz ne i po dłuż ne (pro fi le), prze -
pro wa dzo ne w cha rak te ry stycz nych miej -
scach obiek tu bu dow la ne go, nie za war te
w czę ści ry sun ko wej pro jek tu za go spo da ro -
wa nia dział ki lub te re nu lub pro jek tu ar chi -
tek to nicz no -bu dow la ne go ko niecz ne
do przed sta wie nia:

a) roz wią zań bu dow la no -kon struk cyj nych
oraz roz wią zań ma te ria ło wych obiek tu bu -
dow la ne go i je go po wią za nia z pod ło żem
oraz przy le gły mi obiek ta mi bu dow la ny mi,

b) po ło że nia sy tu acyj no -wy so ko ścio we -
go i skraj nych pa ra me trów in sta la cji i urzą -
dzeń tech no lo gicz nych, zwią za nych lub
ma ją cych wpływ na kon struk cję obiek tu
bu dow la ne go, funk cjo no wa nie in sta la cji
i urzą dzeń oraz bez pie czeń stwo ich użyt ko -
wa nia,

c) bu dow li prze my sło wych i in nych two -
rzą cych sa mo no śną ca łość tech nicz no -
-użyt ko wą, jak ko min, zbior nik, ko lum na ra -
fi ne ryj na, z uwzględ nie niem nie zbęd nych
wy mia rów, w tym ze wnętrz nych w rzu cie po -
zio mym i pio no wym

– z na wią za niem do po zio mu te re nu, prze -
strze ni we wnętrz nych obiek tu bu dow la ne -
go, w szcze gól no ści po miesz czeń, ro dza ju
kon struk cji, prze kro jów je go ele men tów,
a tak że in sta la cji oraz ga ba ry tów (ob ry su)
urzą dzeń tech no lo gicz nych, o któ rych mo -
wa w lit. b;

2) roz wią za nia kon struk cyj no -ma te ria ło -
we prze gród ze wnętrz nych wraz z nie -
zbęd ny mi szcze gó ła mi bu dow la ny mi, ma -
ją cy mi wpływ na wła ści wo ści ciepl ne
i szczel ność po wietrz ną prze gród, je że li
ich od wzo ro wa nie nie by ło wy star cza ją ce
na ry sun kach, o któ rych mo wa w pkt 1
– w przy pad ku za mie rze nia bu dow la ne go
obej mu ją ce go ogrze wa ne, wen ty lo wa ne
i kli ma ty zo wa ne bu dyn ki;
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3) pod sta wo we urzą dze nia in sta la cji ogól -
no tech nicz nych i tech no lo gicz nych lub ich
czę ści, je że li ich od wzo ro wa nie nie by ło wy -
star cza ją ce na ry sun kach, o któ rych mo wa
w pkt 1;

4) za sad ni cze ele men ty wy po sa że nia
in sta la cyj no -bu dow la ne go, umoż li wia ją ce -
go użyt ko wa nie obiek tu bu dow la ne go zgod -
nie z je go prze zna cze niem, w tym:

a) in sta la cje i urzą dze nia bu dow la ne:
wo do cią go we, ka na li za cyj ne, ogrzew cze,
wen ty la cyj ne, chłod ni cze, kli ma ty za cyj ne
i ga zo we,

b) in sta la cje i urzą dze nia bu dow la ne:
elek tro ener ge tycz ne, te le ko mu ni ka cyj ne
oraz in sta la cję pio ru no chron ną,

c) in sta la cje i urzą dze nia bu dow la ne
ochro ny prze ciw po ża ro wej okre ślo ne w prze -
pi sach od ręb nych

– wraz ze spo so bem po wią za nia in sta la -
cji obiek tu bu dow la ne go bez po śred nio z sie -
cia mi (urzą dze nia mi) ze wnętrz ny mi al bo
z in sta la cja mi ze wnętrz ny mi na za go spo da -
ro wy wa nym te re nie oraz zwią za ny mi z ni mi
urzą dze nia mi tech nicz ny mi, uwi docz nio ne
na rzu tach i prze kro jach pio no wych obiek tu
bu dow la ne go, co naj mniej w for mie od po -
wied nio opi sa nych sche ma tów lub przed sta -
wio ne na od ręb nych ry sun kach.

3. ZA WAR TOŚĆ PRO JEK TU TECH NICZ -
NE GO. ZA ŁĄCZ NI KI.

Py ta nie: Ja�ka�po�win�na�być�za�war�tość
pro�jek�tu�tech�nicz�ne�go?�Czy�jest�to�peł�-
ne�opra�co�wa�nie�w wer�sji�wy�ko�naw�czej
plus�za�łącz�ni�ki�for�mal�no�-praw�ne?

Od po wiedź: W in�ten�cji�pro�jek�to�daw�cy
prze�pi�sów�pro�jekt�tech�nicz�ny�nie�jest�pro�-
jek�tem�wy�ko�naw�czym.�Acz�kol�wiek�prze�-
pi�sy�nie�sto�ją�na prze�szko�dzie,�aby�ta�kim
pro�jek�tem�mógł�zo�stać,�je�śli�za za�sad�ne
uzna� to� pro�jek�tant.� Tym� bar�dziej� jest
wska�za�ne�opra�co�wa�nie�pt�ja�ko�pro�jek�tu
wy�ko�naw�cze�go,�z uwa�gi�na fakt,�że�pro�-
jekt�ten�ma�słu�żyć�de�fac�to�do re�ali�za�cji
ro�bót�bu�dow�la�nych,�a nie�do uzy�ska�nia
de�cy�zji�o po�zwo�le�niu�na bu�do�wę.

Oprócz in for ma cji, o któ rych mo wa by ła
w od po wie dzi na py ta nie 2., zgod nie z art. 34
ust. 3d Pb na le ży do pt do łą czyć na stę pu -
ją ce za łącz ni ki for mal no -praw ne:

1) ko pie upraw nień bu dow la nych pro jek -
tan ta i pro jek tan ta spraw dza ją ce go, je śli jest
wy ma ga ny – w od po wied niej spe cjal no ści,
po twier dzo ne za zgod ność z ory gi na łem
przez spo rzą dza ją ce go pro jekt;

2) ko pie za świad cze nia o przy na leż no ści
do od po wied niej Izby sa mo rzą du za wo do -
we go, ak tu al ne na dzień:

– opra co wa nia pro jek tu – w przy pad ku
pro jek tan ta,

– spraw dze nia pro jek tu – w przy pad ku
pro jek tan ta spraw dza ją ce go;

3) oświad cze nie pro jek tan ta i pro jek tan -
ta spraw dza ją ce go o spo rzą dze niu pro jek -
tu zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi i za -
sa da mi wie dzy tech nicz nej.

Po nad to, do pt na le ży do łą czyć wy ma ga -
ne opi nie, uzgod nie nia, po zwo le nia i in ne do -
ku men ty, któ rych obo wią zek do łą cze nia

wy ni ka z prze pi sów od ręb nych ustaw (lub
ko pie tych opi nii, uzgod nień, po zwo leń i in -
nych do ku men tów). Czy li pt bę dzie wy ma -
gał (o ile pa ra me try pro jek to wa ne go obiek -
tu na rzu ca ją ta ki obo wią zek), np.
uzgod nie nia z rze czo znaw cą pod wzglę dem
zgod no ści z wy ma ga nia mi ochro ny prze ciw -
po ża ro wej, uzgod nie nia pod wzglę dem wy -
ma gań hi gie nicz nych i zdro wot nych, czy uzy -
ska nia po zwo le nia wo je wódz kie go
kon ser wa to ra za byt ków.

4. WE RY FI KA CJA IST NIE NIA PRO JEK TU.
CZY PRO JEKT TECH NICZ NY MO ŻE BYĆ
IN WEN TA RY ZA CJĄ WY KO NA NYCH RO -
BÓT?

Py ta nie: Któ�ry�or�gan�bę�dzie�we�ry�fi�ko�-
wał� ist�nie�nie� pro�jek�tu� tech�nicz�ne�go
przed roz�po�czę�ciem�bu�do�wy?�Sy�tu�ację,
gdy�pro�jekt�tech�nicz�ny�ma�je�dy�nie�za�do�-
ku�men�to�wać�stan�wy�ko�na�ny,�w tym�błę�-
dy�wy�ko�naw�cze,�uwa�żam�za nie�do przy�-
ję�cia.

Od po wiedź:�Ist�nie�nie�pt�przed roz�po�-
czę�ciem� bu�do�wy� bę�dzie� we�ry�fi�ko�wał
or�gan�nad�zo�ru�bu�dow�la�ne�go�na pod�sta�-
wie�oświad�cze�nia�pro�jek�tan�ta,�a w okre�-
ślo�nych�przy�pad�kach�tak�że�oświad�cze�-
nia� pro�jek�tan�ta� spraw�dza�ją�ce�go,
skła�da�nych�na pod�sta�wie�art. 41�ust. 4a
pkt 2�PB

– w mo men cie zło że nia za wia do mie nia
o za mie rzo nym roz po czę ciu ro bót bu -
dow la nych. Są to oświad cze nia o spo rzą -
dze niu pro jek tu tech nicz ne go, do ty czą ce -
go za mie rze nia bu dow la ne go zgod nie
z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi, za sa da mi
wie dzy tech nicz nej, pro jek tem za go spo da -
ro wa nia dział ki lub te re nu oraz pro jek tem
ar chi tek to nicz no -bu dow la nym oraz roz -
strzy gnię cia mi do ty czą cy mi za mie rze nia
bu dow la ne go. Nie ist nie je za tem obo wią -
zek przed kła da nia pt ja kim kol wiek or ga -
nom przed roz po czę ciem bu do wy, na to -
miast zgod nie z art. 36 b pkt 3 PB
kie row nik bu do wy oka zu je ak tu al ny pro jekt
bu dow la ny na każ de żą da nie or ga nu nad -
zo ru bu dow la ne go, a sto sow nie do art. 45a
ust. 1 pkt 2 PB kie row nik bu do wy ma obo -
wią zek po twier dzić wpi sem do dzien ni ka
bu do wy otrzy ma nie od in we sto ra za twier -
dzo ne go pro jek tu bu dow la ne go oraz, o ile
jest wy ma ga ny, rów nież pro jek tu tech nicz -
ne go. Pro jekt ten in we stor po wi nien więc
prze ka zać kie row ni ko wi bu do wy przed roz -
po czę ciem bu do wy. Sto sow nie do art. 34
ust. 3c PB pt mu si być zgod ny z za twier -
dzo nym pzt oraz pab. Nie słu ży on więc na -
stęp cze mu zin wen ta ry zo wa niu sta nu wy -
ko na ne go. Zgod nie z art. 36b ust. 1 PB
wpro wa dza nie zmian w pt, do ty czą cych
roz wią zań, któ re pod le ga ły uzgod nie niom,
wy ma ga po now ne go uzy ska nia tych
uzgod nień.

Na to miast od stą pie nie od pt jest do -
pusz czal ne po do ko na niu przez pro jek tan -
ta zmian w tym pro jek cie oraz spraw dze -
niu tych zmian przez pro jek tan ta
spraw dza ją ce go, o ile spraw dze nie to
jest wy ma ga ne. Z po wyż sze go wy ni ka, że

zmia ny, któ re nie na ru sza ją usta leń do ku -
men ta cji za twier dzo nej przez or gan aab
są do pusz czal ne po ak cep ta cji pro jek tan -
ta (w ra zie ta kiej po trze by rów nież spraw -
dza ją ce go) i do ko na niu zmian w pro jek -
cie. Do ku men ta cja ta nie mo że być
two rzo na do pie ro po wy ko na niu ro bót. Or -
gan nad zo ru do ko nu je kon tro li ro bót,
kon fron tu jąc ich fak tycz ny prze bieg i zgod -
ność za sto so wa nych roz wią zań z pro jek -
tem ak tu al nym – czy li za wie ra ją cym zmia -
ny. Prze pi sy roz po rzą dze nia w spra wie
szcze gó ło we go za kre su i for my pro jek tu
bu dow la ne go nie za wie ra ją in nych bar dziej
szcze gó ło wych wska zó wek od no śnie spo -
so bu do ko ny wa nia zmian w pro jek cie. Pro -
wa dze nie bu do wy bez pt jest wy kro cze -
niem. Sy tu acja wy twa rza nia pt do pie ro
w trak cie bu do wy, a tym bar dziej po jej za -
koń cze niu, jest sprzecz na z pra wem.

5. OŚWIAD CZE NIE O SPO RZĄ DZE NIU
PRO JEK TU TECH NICZ NE GO.

Py ta nie: Ja�kie�pro�jek�ty�tech�nicz�ne�in�-
sta�la�cji�na�le�ży�wy�mie�nić�w oświad�cze�niu
skła�da�nym� do nad�zo�ru� bu�dow�la�ne�go
przez� in�we�sto�ra� przed roz�po�czę�ciem
bu�do�wy?

Od po wiedź: Zgod�nie� z art. 41�ust. 4a
do za�wia�do�mie�nia�o za�mie�rzo�nym�ter�mi�-
nie�roz�po�czę�cia�ro�bót�bu�dow�la�nych�in�we�-
stor�do�łą�cza�m.�in.�oświad�cze�nie�pro�jek�-
tan�ta� i pro�jek�tan�ta� spraw�dza�ją�ce�go
o spo�rzą�dze�niu�pro�jek�tu�tech�nicz�ne�go,
do�ty�czą�ce�go�za�mie�rze�nia�bu�dow�la�ne�go
zgod�nie�z obo�wią�zu�ją�cy�mi�prze�pi�sa�mi,�za�-
sa�da�mi�wie�dzy�tech�nicz�nej,�pro�jek�tem�za�-
go�spo�da�ro�wa�nia�dział�ki�lub�te�re�nu�oraz
pro�jek�tem�ar�chi�tek�to�nicz�no�-bu�dow�la�nym
oraz�roz�strzy�gnię�cia�mi�do�ty�czą�cy�mi�za�-
mie�rze�nia�bu�dow�la�ne�go.

Prze pis nie na kła da obo wiąz ku wy mie nie -
nia wszyst kich in sta la cji, jed nak w skła da -
nym oświad cze niu pro jek tant mieć na wzglę -
dzie, że do ty czy ono co naj mniej pro jek tów
tech nicz ny in sta la cji (o ile wy stę pu ją w da -
nym obiek cie):

a) ogrzew czych,
b) chłod ni czych,
c) kli ma ty za cji
– wy po sa żo nych w urzą dze nia, któ re

au to ma tycz nie re gu lu ją tem pe ra tu rę od -
dziel nie w po szcze gól nych po miesz cze -
niach lub w wy zna czo nej stre fie ogrze wa -
nej, w tym urzą dze nia z in dy wi du al nym
ste ro wa niem po miesz cze nio wym (w szcze -
gól no ści ter mo sta tycz ny za wór grzej ni ko wy,
ter mo stat po ko jo wy, ter mo stat kli ma kon wek -
to ra wen ty la to ro we go, po je dyn czy ter mo stat)
lub ko mu ni ka cją z sys te mem nad rzęd nym
oraz z funk cją ste ro wa nia za leż ną od za po -
trze bo wa nia,

d) wen ty la cji gra wi ta cyj nej, gra wi ta cyj nej
wspo ma ga nej i me cha nicz nej,

e) wo do cią go wych i ka na li za cyj nych,
f) ga zo wych,
g) elek tro ener ge tycz nych,
h) te le ko mu ni ka cyj nych,
i) pio ru no chron nych,
j) ochro ny prze ciw po ża ro wej.
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6. PT DOM KU JED NO RO DZIN NE GO.

Py ta nie: Czy�do pro�jek�tów�bu�dyn�ków
miesz�kal�nych� jed�no�ro�dzin�nych� bę�dzie
obo�wią�zek�spo�rzą�dza�nia�pro�jek�tów�tech�-
nicz�nych�dla�wszyst�kich�branż?

Od po wiedź: Tak.� Po�mi�mo� te�go,� że
w trak�cie�kon�sul�ta�cji�pu�blicz�nych�pa�da�-
ły�pro�po�zy�cje,�aby�PT�w przy�pad�ku�dom�-
ków�jed�no�ro�dzin�nych�miał�ogra�ni�czo�ną
za�war�tość,�to�osta�tecz�nie�pra�wo�daw�ca
nie�zde�cy�do�wał�się�na ta�kie�roz�wią�za�nie.

Po dob nie, nie zde cy do wał się, aby w przy -
pad ku więk szych obiek tów PT był pro jek tem
wy ko naw czym.

II.�PRO�JEKT�ZA�GO�SPO�DA�RO�WA�NIA
TE�RE�NU�(PZT)

1. KTO SPO RZĄ DZA PRO JEKT ZA GO -
SPO DA RO WA NIA TE RE NU

Py ta nie: Czy�na pzt�bę�dą�wy�ma�ga�ne
pod�pi�sy�bran�ży�stów?

Od po wiedź: Tak.� Zgod�nie� z art. 34
ust. 2b� PB� –� upraw�nie�nia� bu�dow�la�ne
do pro�jek�to�wa�nia�w od�po�wied�niej�spe�-
cjal�no�ści�(…)�upraw�nia�ją�do spo�rzą�dze�-
nia�pro�jek�tu�bu�dow�la�ne�go�w tej�spe�cjal�-
no�ści.�Ozna�cza�to,�że�roz�wią�za�nia�z da�nej
spe�cjal�no�ści�po�win�ny�być�za�pro�jek�to�wa�-
ne�przez�oso�by�po�sia�da�ją�ce�od�po�wied�-

nie�upraw�nie�nia�bu�dow�la�ne,�co�w kon�se�-
kwen�cji�pro�wa�dzi�do ko�niecz�no�ści�spo�-
rzą�dze�nia�pzt�oraz�za�miesz�cze�nia�imie�nia,
na�zwi�ska�nu�me�ru�upraw�nień,�da�ty�spo�-
rzą�dze�nia�i pod�pi�su�w me�try�ce�ry�sun�ku
i uwzględ�nie�nia�tych�da�nych�uzu�peł�nio�-
nych�o spe�cjal�ność�na stro�nie�ty�tu�ło�wej
czę�ści�pro�jek�tu�(pzt,�pab,�pt),�w któ�rej�on
wy�stę�pu�je.

2. ZA KRES BRAN ŻO WE GO PRO JEK TU
ZA GO SPO DA RO WA NIA TE RE NU

Py ta nie: Ja�ki�za�kres�bran�żo�we�go�za�go�-
spo�da�ro�wa�nia�te�re�nu�ma�być�wy�ka�zy�wa�-
ny�na pzt?

Od po wiedź: Zgod�nie�z art. 34�ust. 1�pkt 1
usta�wy�pzt�za�wie�ra�m.in.:

– usy tu owa nie, ob rys i ukła dy ist nie ją cych
i pro jek to wa nych obiek tów bu dow la nych,
w tym sie ci uzbro je nia te re nu,

– spo sób od pro wa dza nia lub oczysz -
cza nia ście ków,

– układ ko mu ni ka cyj ny.
W związ ku z po wyż szym na pzt wy ma ga -

ne bę dą pod pi sy bran ży stów, któ rzy bra li
udział w opra co wa niu ww. za gad nień.

Szcze gó ło wy za kres bran żo we go za go -
spo da ro wa nia te re nu okre śla roz dział 2
Pro jektR, a wśród za gad nień bran żo wych
mo że my wy mieć np.:

a) w czę ści opi so wej:

➤ pro jek to wa ne za go spo da ro wa nie dział -
ki lub te re nu, w tym: urzą dze nia bu dow la -
ne, spo sób od pro wa dza nia lub oczysz cza -
nia ście ków, układ ko mu ni ka cyj ny, spo sób
do stę pu do dro gi pu blicz nej, pa ra me try
tech nicz ne sie ci i urzą dzeń uzbro je nia te re -
nu,

➤ ze sta wie nie po wierzch ni dróg, par kin -
gów,

➤ da ne do ty czą ce wa run ków ochro ny
prze ciw po ża ro wej, w szcze gól no ści o dro -
gach po ża ro wych oraz prze ciw po ża ro wym
za opa trze niu w wo dę, wraz z ich pa ra me -
tra mi tech nicz ny mi.

b) w czę ści ry sun ko wej:
➤ usy tu owa nie i ob rys ist nie ją cych oraz

pro jek to wa nych obiek tów bu dow la nych,
wza jem ne od le gło ści obiek tów bu dow la nych
i urzą dzeń bu dow la nych w za kre sie nie zbęd -
nym do spraw dze nia zgod no ści wy mia rów
i od le gło ści z prze pi sa mi (np. stud nie, zbior -
ni ki szczel ne), a tak że po sta no wie nia mi,
w szcze gól no ści de cy zji o wa run kach za bu -
do wy i za go spo da ro wa nia te re nu oraz
uchwa ły o usta le niu lo ka li za cji in we sty cji
miesz ka nio wej lub in we sty cji to wa rzy szą cej,

➤ układ ko mu ni ka cji we wnętrz nej te re nu
przed sta wio ny w na wią za niu do ist nie ją cej
i pro jek to wa nej ko mu ni ka cji ze wnętrz nej,
okre śla ją cy w szcze gól no ści układ dróg
we wnętrz nych, do jaz dów, bocz nic ko le jo -
wych, par kin gów, pla ców i chod ni ków,
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➤ urzą dze nia lub in ne roz wią za nia w za -
kre sie prze ciw po ża ro we go za opa trze nia
w wo dę, w tym usy tu owa nie źró deł wo dy
do ce lów prze ciw po ża ro wych, hy dran tów ze -
wnętrz nych lub in nych punk tów po bo ru
wo dy oraz sta no wisk czer pa nia wo dy, wraz
do jaz da mi dla po jaz dów po żar ni czych,

➤ układ sie ci i urzą dzeń uzbro je nia te -
re nu, przed sta wio ny z przy łą cza mi do od -
po wied nich sie ci ze wnętrz nych i we wnętrz -
nych oraz urzą dzeń bu dow la nych, w tym:
wo do cią go wych, ujęć wo dy ze stre fa mi
ochron ny mi, ciepl nych, ga zo wych i ka na -
li za cyj nych lub słu żą cych do oczysz cza nia
ście ków, oraz okre śla ją cy spo sób od pro -
wa dza nia wód opa do wych, z po da niem
nie zbęd nych spad ków, prze kro jów prze wo -
dów oraz cha rak te ry stycz nych rzęd nych,
wy mia rów i od le gło ści, wraz z usy tu owa -
niem przy łą czy, urzą dzeń i punk tów po mia -
ro wych,

➤ układ li nii lub prze wo dów elek trycz nych
i te le ko mu ni ka cyj nych oraz zwią za nych
z nim urzą dzeń tech nicz nych, przed sta wio -
ny w po wią za niu z sie cia mi ze wnętrz ny mi,
z ozna cze niem miej sca i rzęd nych w mia -
rę po trze by, przy łą cze nia do sie ci ze wnętrz -
nych i złą czy z in sta la cją obiek tów bu dow -
la nych oraz cha rak te ry stycz nych ele men tów,
punk tów po mia ro wych, sym bo li i wy mia rów,

➤ po ło że nie sy tu acyj no -wy so ko ścio we
w przy pad ku obiek tów li nio wych.

3. SPRAW DZA NIE PRO JEK TU PRZEZ
OR GAN AAB

Py ta nie: jak�ma�po�stą�pić�bran�ży�sta,�je�-
śli�ar�chi�tekt�na pzt�wska�że�nie�pra�wi�dło�-
we�lo�ka�li�za�cje�bran�żo�we�go�za�go�spo�da�-
ro�wa�nia�te�re�nu�nie�od�po�wia�da�ją�ce�tre�ści
pro�jek�tu� ar�chi�tek�to�nicz�no�-bu�dow�la�ne�-
go�np.�wy�lot�ka�na�li�za�cji�z bu�dyn�ku�i zbior�-
nik� szczel�ny� zu�peł�nie� nie� pa�su�ją�ce
do roz�miesz�cze�nia� przy�bo�rów� w po�-
miesz�cze�niach� lub� wej�ście� przy�łą�cza
wo�do�cią�go�we�go�do...�ko�min�ka�w sa�lo�-
nie?�Tak!� ta�kie�przy�pad�ki�się�zda�rza�ją!
Czy�or�gan�ad�mi�ni�stra�cyj�ny�przed wy�da�-
niem�de�cy�zji�o po�zwo�le�niu�na bu�do�wę�bę�-
dzie�wy�ła�py�wał�ta�kie�błę�dy?

Od po wiedź: Ar�chi�tekt�nie�jest�upo�waż�-
nio�ny�do okre�śla�nia�roz�wią�zań�in�nych
branż�niż�ar�chi�tek�to�nicz�na�na pzt,�jak
rów�nież� w pab.� Ww. prze pis art. 34
ust. 2b usta wy wy raź nie po twier dza za sa -
dę, że każ dy pro jek tant pro po nu je i pro jek -
tu je roz wią za nia w pro jek cie bu dow la -
nym w za kre sie i spe cjal no ści wy ni ka ją cej
z po sia da nych upraw nień bu dow la nych.
Prze kła da jąc po wyż sze na prak ty kę pro -
jek to wa nia – to bran ży sta po wi nien
przed wry so wa niem sie ci uzbro je nia te re -
nu na pzt za po znać się z pab wnę trza pro -
jek to wa ne go bu dyn ku i oso bi ście do ko nać
wła ści we go ulo ko wa nia pro jek to wa nych in -
sta la cji, przy łą czy i sie ci ze wnętrz nych.
Pro jek tant bran żo wy nie po wi nien do -
pusz czać do sy tu acji, w któ rej ar chi tekt bę -
dzie mu na rzu cał lo ka li za cję ww. in sta la -
cji, pro jek to wa nie po win no opie rać się
na współ pra cy wszyst kich pro jek tan tów.

Za kres spraw dza nia pro jek tu przez or gan
aab okre śla art. 35 ust. 1 PB. Or gan spraw -
dzać bę dzie:

1) zgod ność pzt oraz pab z:
a) usta le nia mi miej sco we go pla nu za go -

spo da ro wa nia prze strzen ne go i in ny mi ak ta -
mi pra wa miej sco we go al bo de cy zji o wa run -
kach za bu do wy i za go spo da ro wa nia te re nu
w przy pad ku bra ku miej sco we go pla nu,

b) wy ma ga nia mi ochro ny śro do wi ska,
w szcze gól no ści okre ślo ny mi w de cy zji
o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach, o któ -
rej mo wa w art. 71 ust. 1 usta wy z dnia
3 paź dzier ni ka 2008 r. o udo stęp nia niu in -
for ma cji o śro do wi sku i je go ochro nie,
udzia le spo łe czeń stwa w ochro nie śro do wi -
ska oraz o oce nach od dzia ły wa nia na śro -
do wi sko,

c) usta le nia mi uchwa ły o usta le niu lo ka -
li za cji in we sty cji miesz ka nio wej;

2) zgod ność pzt z prze pi sa mi, w tym tech -
nicz no -bu dow la ny mi;

3) kom plet ność pzt oraz pab, w tym do -
łą cze nie:

a) wy ma ga nych opi nii, uzgod nień, po zwo -
leń i spraw dzeń,

b) in for ma cji do ty czą cej bez pie czeń stwa
i ochro ny zdro wia,

c) ko pii za świad cze nia o przy na leż no ści
do izby sa mo rzą du za wo do we go,

d) oświad czeń pro jek tan ta, o któ rych
mo wa w art. 33 ust. 2 pkt 9 i 10;

4) po sia da nie przez pro jek tan ta i pro jek -
tan ta spraw dza ją ce go od po wied nich upraw -
nień bu dow la nych oraz ak tu al ność za -
świad cze nia o przy na leż no ści do izby
sa mo rzą du za wo do we go.

Róż ni ce w sto sun ku do do tych cza so wych
kom pe ten cji or ga nu aab w no wych za pi sach
usta wy są nie znacz ne. Do tej po ry or ga ny
aab czę sto do mnie my wa ły kom pe ten cję
do spraw dza nia roz wią zań tech nicz nych
z art. 35 ust. 1 pkt 3 PB, czy li w upraw nie -
niu do spraw dze nia kom plet no ści pro jek tu.
Za pis o spraw dza niu przez or gan kom plet -
no ści pro jek tu po zo sta wio no nie zmie nio ny,
nie znacz nie go po rząd ku jąc. Nie mniej, czę -
ścio we wy ja śnie nie za kre su spraw dza nia
kom plet no ści pro jek tu przy no si uza sad nie -
nie do § 3 roz po rzą dze nia:

„Ma jąc na uwa dze po wyż sze, jak rów nież
treść art. 20 usta wy Pb wska zać na le ży, iż
to do pro jek tan ta na le ży opra co wa nie pro -
jek tu bu dow la ne go w spo sób zgod ny z wy -
ma ga nia mi usta wy, usta le nia mi okre ślo ny -
mi w de cy zjach ad mi ni stra cyj nych
do ty czą cych za mie rze nia bu dow la ne go,
obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi oraz za sa da mi
wie dzy tech nicz nej. Pro jek to wa nie sta no wi
bo wiem jed ną z dzia łal no ści po le ga ją cej
na wy ko ny wa niu sa mo dziel nej funk cji tech -
nicz nej w bu dow nic twie, czy li obej mu ją cej
do ko ny wa nie fa cho wej oce ny zja wisk tech -
nicz nych lub sa mo dziel ne roz wią zy wa nie za -
gad nień ar chi tek to nicz nych i tech nicz nych
oraz tech nicz no -or ga ni za cyj nych. Dla te go
też, tam gdzie nor ma praw na nie za wie ra
pre cy zyj nych wy tycz nych, to pro jek tant
uwzględ nia jąc spe cy fi kę pro jek to wa ne go
obiek tu bu dow la ne go w opar ciu o wie dzę
tech nicz ną oraz po sia da ne kwa li fi ka cje

i do świad cze nie za wo do we do ko nu je fa cho -
wej oce ny i pro po nu je naj lep sze, w swo jej
oce nie, roz wią za nia. Nie mniej na le ży pod -
kre ślić, iż przy ję ty za kres pro jek tu bu dow -
la ne go mu si m.in. po zwa lać or ga no wi aab
na spraw dze nie je go zgod no ści i kom plet -
no ści (w za kre sie okre ślo nym art. 35 ust. 1
usta wy Pb) czy uwzględ niać wy ma ga nia do -
ty czą ce da ne go za mie rze nia bu dow la ne go
wy ni ka ją ce z prze pi sów in nych niż usta wa
Pb i roz po rzą dzeń wy da nych na jej pod sta -
wie. W związ ku z po wyż szym prze pi su
(§ 3 roz po rzą dze nia – dop. wła sny) nie na -
le ży ro zu mieć ja ko do pusz cze nie na po mi -
ja nie w pro jek cie bu dow la nym tych skła do -
wych, da nych czy in for ma cji, któ re są
wy ma ga ne obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra -
wa. Przed mio to wy prze pis wska zu je na to -
miast, że za kres pro jek tu bu dow la ne go
do bie ra się od po wied nio do da ne go za mie -
rze nia bu dow la ne go, jed nak że dzia ła jąc
w gra ni cach obo wią zu ją ce go pra wa.”

4. OB SZAR OD DZIA ŁY WA NIA OBIEK TU

Py ta nie: Przy�łą�cza�i in�sta�la�cje�do�ziem�-
ne� ma�ją� swo�je� stre�fy� od�dzia�ły�wa�nia,
o któ�rych�mo�wa�w art. 3�pkt 20�PB.�Jak
na�le�ży� trak�to�wać� obec�ność� drzew
na PZT?

Od po wiedź: De�fi�ni�cja�ob�sza�ru�od�dzia�ły�-
wa�nia�obiek�tu�uję�ta�w art. 3�pkt 20�PB,
przez� któ�rą� na�le�ża�ło� ro�zu�mieć� „te�ren
wy�zna�czo�ny� w oto�cze�niu� obiek�tu� bu�-
dow�la�ne�go�na pod�sta�wie�prze�pi�sów�od�-
ręb�nych,� wpro�wa�dza�ją�cych� zwią�za�ne
z tym�obiek�tem�ogra�ni�cze�nia�w za�go�spo�-
da�ro�wa�niu,�w tym�za�bu�do�wy�te�go�te�re�nu
zo�sta�ła� zmie�nio�na� po�przez� skre�śle�nie
wy�ra�że�nia:�„w za�go�spo�da�ro�wa�niu”.�Usta�-
wo�daw�ca�uznał,�że�Pra�wo�bu�dow�la�ne�po�-
win�no�zaj�mo�wać�się�je�dy�nie�tą�for�mą�za�-
go�spo�da�ro�wa�nia,�któ�ra�do�ty�czy�obiek�tów
bu�dow�la�nych,�a za�tem�je�dy�nie�„za�bu�do�-
wą”,� do�strze�ga�jąc� jed�no�cze�śnie,� że
orzecz�nic�two� są�do�wo�-ad�mi�ni�stra�cyj�ne,
z uwa�gi� na uży�te� w prze�pi�sie� po�ję�cie
„w za�go�spo�da�ro�wa�niu”,� zbyt� sze�ro�ko
in�ter�pre�to�wa�ło�po�ję�cie�ob�sza�ru�od�dzia�ły�-
wa�nia�obiek�tu.

Zwró cił też uwa gę, że usta la nie ob sza ru
od dzia ły wa nia obiek tu bu dow la ne go sta ło się
nie zwy kle trud ne, gdyż w oce nie róż nych wy -
ro ków po ję cie to od no si ło się do róż nych
war to ści i bli żej nie do okre ślo nych od dzia ły -
wań (wi bra cje, za nie czysz cze nia), w tym im -
mi sje, co do któ rych gra ni ce nie mo gą być
usta la ne jed no znacz nie zwłasz cza przez or -
ga ny aab czy pro jek tan tów. Z uwa gi na to,
że ob szar od dzia ły wa nia obiek tu jest pod -
sta wą usta la nia stron w po stę po wa niu o po -
zwo le nie na bu do wę, usta wo daw ca uznał,
że po ję cie to mu si być bar dziej jed no -
znacz ne.

Dla te go też w prze pi sie po zo sta nie je dy -
nie wy ra że nie „w za bu do wie”. Ogra ni cze nia
w za bu do wie są jed no znacz ne do usta le nia.
Ogra ni cze nia w za bu do wie od no szą się
do ta kie go wpły wu na nie ru cho mość, któ ry
unie moż li wia lub ogra ni cza wy ko ny wa nie ro -
bót bu dow la nych (w tym bu do wę obiek tów
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bu dow la nych) z uwa gi na nie speł nia nie
prze pi sów tech nicz no -bu dow la nych i in -
nych prze pi sów szcze gól nych, któ re sta wia -
ją wprost wy mo gi do ty czą ce za bu do wy
(przede wszyst kim wy mo gi do ty czą ce od le -
gło ści jed nych obiek tów bu dow la nych od in -
nych obiek tów bu dow la nych). In ny mi sło wy,
ob szar od dzia ły wa nia bu do wa ne go obiek -
tu bu dow la ne go bę dzie to ob szar, w sto sun -
ku do któ re go ten obiekt wpro wa dzi ogra ni -
cze nia moż li wo ści bu do wy in nych obiek tów
bu dow la nych ze wzglę du na wy mo gi prze -
pi sów od no szą ce się do za bu do wy (a nie ze
wzglę du na to, że obiekt wpro wa dzi ja kie -
kol wiek su biek tyw ne uciąż li wo ści). Do pó ki
więc za war te w py ta niu przy łą cza i in sta la -
cje do ziem ne nie po wo du ją ogra ni czeń
w za bu do wie są sied nich te re nów wy ni ka ją -
cych z kon kret nych prze pi sów, to nie bę dą
po wo do wa ły po sze rze nia ob sza ru od dzia -
ły wa nia na dział ki są sied nie.

Je że li zaś cho dzi o obec ność ist�nie�ją�-
cych drzew na pzt, to lo ka li za cja pro jek to -
wa nych przy łą czy i in sta la cji do ziem nych po -
win na uwzględ niać ich usy tu owa nie, po przez
unik nię cie ko niecz no ści ich usu nię cia.
W przy pad ku bra ku ta kiej moż li wo ści, na le -
ży uzy skać od po wied nie ze zwo le nie wła ści -
we go or ga nu na usu nię cie drze wa w try bie
usta wy o ochro nie przy ro dy, o ile prze kra -
cza ono pa ra me try prze wi dzia ne w tej usta -
wie.

W przy pad ku drzew pro�jek�to�wa�nych
na le ży uni kać sy tu acji ko li zji w tym za kre -
sie, w ra mach współ pra cy ar chi tek ta z in ży -
nie rem, któ rzy dzia ła jąc w in te re sie in we sto -
ra po win ni go dzić i od po wied nio wy wa żyć
z jed nej stro ny wa lo ry es te tycz ne, a z dru -
giej za gad nie nia tech nicz ne i śro do wi sko -
we. Prze pi sy pra wa po wszech nie obo wią -
zu ją ce go nie re gu lu ją kwe stii od le gło ści
drzew od in nych obiek tów bu dow la nych. Na -
to miast prze pi sy pra wa miej sco we go (plan
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go) mo gą
wpro wa dzać ogra ni cze nia w tym za kre sie,
np. za ka zu jąc lo ka li za cji pro jek to wa nych
obiek tów bu dow la nych w okre ślo nych od -
le gło ściach od ist nie ją cych drzew o okre ślo -
nych pa ra me trach, co szcze gól nie czę sto
zda rza się na ob sza rach ob ję tych ochro ną
kon ser wa to ra za byt ków.

5. (NIE) ISTOT NE OD STĄ PIE NIE OD PZT

Py ta nie: jak�w świe�tle�zno�we�li�zo�wa�ne�go
pra�wa�bu�dow�la�ne�go�na�le�ży�in�ter�pre�to�wać
zmia�nę�po�ło�że�nia�lub�do�da�nie/usu�nię�cie
w póź�niej�szych� eta�pach� pro�jek�to�wa�nia
słu�pów� oświe�tle�nio�wych� roz�miesz�czo�-
nych�w pro�jek�cie�bu�dow�la�nym?�Czy�w ta�-
kiej�sy�tu�acji�na�le�ży�stwo�rzyć�pro�jekt�bu�-
dow�la�ny�za�mien�ny?

Od po wiedź:� Pro�jekt� bu�dow�la�ny� za�-
mien�ny�na�le�ży�spo�rzą�dzić,�je�że�li�pla�no�-
wa�ne� jest� istot�ne� od�stą�pie�nie� od pzt
lub�pab.�Każ�da�po�ten�cjal�na�zmia�na�ma
swo�ją�spe�cy�fi�kę,�więc�trud�no�sfor�mu�ło�-
wać�od�po�wiedź:�„tak”�lub�„nie”�na wy�żej
za�da�ne�py�ta�nie,�na�to�miast�moż�na�opi�sać,
kie�dy�zmia�na�po�ło�że�nia�lub�do�da�nie/usu�-
nię�cie�słu�pów�oświe�tle�nio�wych�nie�bę�dzie

wy�ma�ga�ła� spo�rzą�dze�nia� pro�jek�tu� bu�-
dow�la�ne�go�za�mien�ne�go.�Ta�ka�sy�tu�acja
bę�dzie�mia�ła�miej�sce,�je�że�li�w wy�ni�ku�pla�-
no�wa�nej�zmia�ny�zo�sta�ną�speł�nio�ne�łącz�-
nie�na�stę�pu�ją�ce�wa�run�ki:

• nie zwięk szy się ob szar od dzia ły wa nia
słu pów/li nii po za dział kę, na któ rej zo sta ły
za pro jek to wa ne,

• dłu gość li nii oświe tle nio wej nie zmie ni się
o wię cej niż 2%,

• zmia na nie bę dzie na ru sza ła usta leń
miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go, in nych ak tów pra wa miej -
sco we go lub de cy zji ULICP,

• nie bę dzie wy ma ga ła uzy ska nia lub
zmia ny de cy zji, po zwo leń lub uzgod nień, któ -
re są wy ma ga ne do uzy ska nia de cy zji
o po zwo le niu na bu do wę lub do do ko na nia
zgło sze nia.

Na to miast w ra mach do peł nie nia od po wie -
dzi na to py ta nie na le ży zwró cić uwa gę
na kil ka no wo ści ja kie po ja wi ły się w tym kon -
tek ście w Pra wie bu dow la nym od 19 wrze -
śnia 2020 r., któ re ma ją zna cze nie w od po -
wie dzi na za da ne py ta nie:

1) kwa li fi ka cja istot nych od stą pień od PZT
i PAB (przy po mi nam, że PT nie pod le ga ta -
kiej kwa li fi ka cji) obo wią zu je we dług no -
wych prze pi sów rów nież dla tych ro bót bu -
dow la nych, któ re są re ali zo wa ne w opar ciu
o pro jekt bu dow la ny spo rzą dzo ny we dług
prze pi sów do tych cza so wych,

2) art. 36a ust. 5 Pb w ak tu al nie obo wią -
zu ją cym brzmie niu wy mie nia co sta no wi
istot ne od stą pie nie od za twier dzo ne go pzt
lub pab lub in nych wa run ków po zwo le nia
na bu do wę, wpro wa dza jąc kil ka istot nych
zmian, w sto sun ku do do tych czas obo wią -
zu ją cej tre ści te go prze pi su. Od stą pie nie
istot ne (szcze gól nie w kon tek ście obiek tów
li nio wych) to od stą pie nie:

• w za kre sie pzt w przy�pad�ku�zwięk�sze�-
nia�ob�sza�ru�od�dzia�ły�wa�nia�obiek�tu�po�za
dział�kę,�na któ�rej�obiekt�bu�dow�la�ny�zo�-
stał�za�pro�jek�to�wa�ny,

• w za kre sie cha�rak�te�ry�stycz�nych�pa�ra�-
me�trów�obiek�tu�bu�dow�la�ne�go�do�ty�czą�cych
dłu�go�ści�w za�kre�sie�prze�kra�cza�ją�cym 2%
(tzw. „pa ra me trem cha rak te ry stycz nym” obiek -
tu li nio we go jest je go dłu gość),

• wy ma ga ją ce uzy ska nia lub zmia ny de -
cy zji, po zwo leń lub uzgod nień, któ re są wy -
ma ga ne do uzy ska nia de cy zji o po zwo le -
niu na bu do wę lub do do ko na nia zgło sze nia.
W tym miej scu na le ży pod kre ślić, że mi mo
iż treść te go prze pi su ule gła nie wiel kiej tyl -
ko zmia nie (np. Do da no de cy zje), to wbrew
po zo rom na brał on bar dzo istot ne go zna -
cze nia w wy ni ku rów no le głej zmia ny art. 33
ust. 2 pkt 1 Pb, któ ry mó wi o tym, że
do wnio sku o po zwo le nie na bu do wę do łą -
cza się pzt oraz pt wraz z opi nia mi, uzgod -
nie nia mi, po zwo le nia mi i in ny mi do ku men -
ta mi,� któ�rych� obo�wią�zek� do�łą�cze�nia
wy�ni�ka�z prze�pi�sów�od�ręb�nych�ustaw, lub
ko pia mi tych opi nii, uzgod nień, po zwo leń
i in nych do ku men tów. Ozna cza to, że
w kon tek ście obo wiąz ku uzy ska nia lub
zmia ny de cy zji, po zwo leń lub uzgod -
nień – z od stą pie niem istot nym bę dzie my
mie li do czy nie nia do pie ro wów czas, gdy do -

łą cze nie ta kie go do ku men tu wy ni ka z kon -
kret ne go prze pi su usta wy, a nie wszyst kich
in nych uzgod nień ja kie in we stor lub pro jek -
tant uzy ski wał w pro ce sie opra co wa nia
pro jek tu bu dow la ne go.

Przy kła do wo na le ży za uwa żyć, że usta -
wa Pra wo geo de zyj ne i kar to gra ficz ne nie
na kła da obo wiąz ku do łą cze nia pro to ko łu
z na ra dy ko or dy na cyj nej do wnio sku o po -
zwo le nie na bu do wę, ani na wet nie wspo -
mi na o tym, że ko or dy na cja ta re ali zo wa na
mu si być przed uzy ska niem po zwo le nia
na bu do wę. Na le ży rów nież do dać, że od
1 lip ca 2016 r. nie ma obo wiąz ku uzgad nia -
nia sy tu owa nia pro jek to wa nych sie ci uzbro -
je nia te re nu, lecz ko or dy na cji. Nie jest to wy -
łącz nie zmia na o cha rak te rze sym bo licz nym,
lecz ce lo wy za bieg usta wo daw cy, w uza sad -
nie niu do zmia ny okre ślo ny jak ma ją cy
na ce lu uspraw nie nie na rad ko or dy na cyj -
nych. W prak ty ce wy ni kał on z za le ceń Ko -
mi te tu Ra dy Mi ni strów do Spraw In for ma ty -
za cji i Łącz no ści, któ ry w swo im sta no wi sku
z dnia 26 sierp nia 2008 r. w spra wie ba rier
pro ce su in we sty cyj ne go w te le ko mu ni ka cji
wska zał, iż udział ze spo łów uzgad nia nia do -
ku men ta cji pro jek to wej w pro ce sie uzgad -
nia nia usy tu owa nia pro jek to wa nych sie ci
uzbro je nia te re nu sta no wi ba rie rę ha mu ją -
cą pro ces in we sty cyj ny w te le ko mu ni ka cji.
Wię cej na ten te mat moż na prze czy tać m.
in. tu taj: http://or ka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/ma -
in/33D92E 7F

3) w przy pad ku urzą dzeń bu dow la nych
(oraz obiek tów ma łej ar chi tek tu ry) na wet od -
stą pie nie od pzt po le ga ją ce na zwięk sze nia
ob sza ru od dzia ły wa nia obiek tu po za dział -
kę, na któ rej obiekt bu dow la ny zo stał za pro -
jek to wa ny – nie jest kwa li fi ko wa ne ja ko od -
stą pie nie istot ne,

4) w art. 36a uchy lo no ust. 5a, któ ry obiek -
ty li nio we wy łą czał z pa ra me trów opi sa nych
w tym prze pi sie, co ozna cza, że do obiek -
tów li nio wych obec nie, sto su je się te sa me
prze pi sy co do wszyst kich in nych obiek tów
bu dow la nych, oczy wi ście w za kre sie wy ni -
ka ją cym ze spe cy fi ki tych obiek tów.

III.�PRO�JEKT�AR�CHI�TEK�TO�NICZ�NO�-
-BU�DOW�LA�NY�(PAB)

1. IN FOR MA CJA O WY PO SA ŻE NIU TECH -
NICZ NYM BU DYN KU

Py ta nie:Wpab�ma�być�za�war�ta�je�dy�nie
in�for�ma�cja�o wy�po�sa�że�niu�tech�nicz�nym
bu�dyn�ku,�w tym�o źró�dle�cie�pła�do ogrze�-
wa�nia�i przy�go�to�wa�nia�cwu�(art. 34�ust. 3
pkt 2�lit.�g�PB).�Czy�ta�in�for�ma�cja�jest�pod�-
sta�wą�do opra�co�wa�nia�bran�żo�wych�pro�-
jek�tów�tech�nicz�nych�wszyst�kich�in�sta�la�-
cji�wy�mie�nio�nych�w PAB?

Od po wiedź: In�for�ma�cja�o wy�po�sa�że�niu
tech�nicz�nym�bu�dyn�ku�nie�jest�pod�sta�wą
do opra�co�wa�nia�bran�żo�wych�pro�jek�tów
tech�nicz�nych�wszyst�kich�in�sta�la�cji�i do�-
łą�cze�nia�ich�do PAB.�Jej�for�ma�po�win�na
mieć�cha�rak�ter�opi�so�wy,�wska�zu�ją�cy�za�-
sad�ni�cze�ele�men�ty�wy�po�sa�że�nia�bu�dow�-
la�no�-in�sta�la�cyj�ne�go,� za�pew�nia�ją�cych
użyt�ko�wa�nie�obiek�tu�bu�dow�la�ne�go�zgod�-
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nie�z prze�zna�cze�niem�(§ 20�ust. 1�pkt 11
roz�po�rzą�dze�nia).� Zgod�nie� z roz�po�rzą�-
dze�niem�–�w czę�ści�ry�sun�ko�wej�pab�nie
po�ja�wia�ją�się�in�sta�la�cje�bran�żo�we.

Na to miast in for ma cja ta po win na zo stać
spo rzą dzo na przez bran ży stów z upraw -
nie nia mi w od po wied niej spe cjal no ści.
Na le ży przy tym do dać, że do dat ko wo
w czę ści opi so wej pab po win ny zna leźć się
tak że in ne in for ma cje i opra co wa nia spo -
rzą dza ne przez bran ży stów i kon struk to -
ra, m.in.:

➤ opi nia geo tech nicz na oraz in for ma cja
o spo so bie po sa do wie nia obiek tu bu dow la -
ne go,

➤ pa ra me try tech nicz ne obiek tu bu dow -
la ne go cha rak te ry zu ją ce wpływ obiek tu bu -
dow la ne go na śro do wi sko i je go wy ko rzy -
sty wa nie oraz na zdro wie lu dzi i obiek ty
są sied nie pod wzglę dem:

• za po trze bo wa nia i ja ko ści wo dy oraz ilo -
ści, ja ko ści i spo so bu od pro wa dza nia ście -
ków oraz wód opa do wych,

• emi sji za nie czysz czeń ga zo wych, w tym
za pa chów, py ło wych i płyn nych, z po da niem
ich ro dza ju, ilo ści i za się gu roz prze strze nia -
nia się, o ro dza ju i ilo ści wy twa rza nych od -
pa dów,

• wła ści wo ści aku stycz nych oraz emi sji
drgań, a tak że pro mie nio wa nia, w szcze gól -
no ści jo ni zu ją ce go, po la elek tro ma gne tycz -
ne go i in nych za kłó ceń, z po da niem od po -
wied nich pa ra me trów tych czyn ni ków
i za się gu ich roz prze strze nia nia
się – uwzględ nia jąc, że przy ję te w pro jek -
cie bu dow la nym roz wią za nia prze strzen ne,
funk cjo nal ne i tech nicz ne po win ny wy ka zy -
wać ogra ni cze nie lub eli mi na cję wpły wu
obiek tu bu dow la ne go na śro do wi sko przy -
rod ni cze, zdro wie lu dzi i in ne obiek ty bu dow -
la ne, zgod nie z od ręb ny mi prze pi sa mi,

➤ ana li zę tech nicz nych, śro do wi sko -
wych i eko no micz nych moż li wo ści re ali za -
cji wy so ce wy daj nych sys te mów al ter na tyw -
nych za opa trze nia w ener gię i cie pło,
w tym zde cen tra li zo wa ne sys te my do sta -
wy ener gii opar te na ener gii ze źró deł od -
na wial nych, ko ge ne ra cję, ogrze wa nie lub
chło dze nie lo kal ne lub blo ko we, w szcze -
gól no ści, gdy opie ra się cał ko wi cie lub czę -
ścio wo na ener gii ze źró deł od na wial -
nych, w ro zu mie niu usta wy z dnia 20
lu te go 2015 r. o od na wial nych źró dłach
ener gii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261), oraz
pom py cie pła, okre śla ją cą:

• osza co wa nie rocz ne go za po trze bo wa -
nia na ener gię użyt ko wą do ogrze wa nia,
wen ty la cji, przy go to wa nia cie płej wo dy
użyt ko wej,

• do stęp ne no śni ki ener gii,
• wy bór dwóch sys te mów za opa trze nia

w ener gię do ana li zy po rów naw czej:
– sys te mu kon wen cjo nal ne go oraz sys -

te mu al ter na tyw ne go al bo
– sys te mu kon wen cjo nal ne go oraz sys -

te mu hy bry do we go, ro zu mia ne go ja ko po -
łą cze nie sys te mu kon wen cjo nal ne go i al ter -
na tyw ne go,

• ob li cze nia opty ma li za cyj no -po rów naw -
cze dla wy bra nych sys te mów za opa trze nia
w ener gię,

• wy ni ki ana li zy po rów naw czej i wy bór sys -
te mu za opa trze nia w ener gię,

➤ no�wość!: w sto sun ku do bu dyn -
ku – ana li zę tech nicz nych i eko no micz nych
moż li wo ści wy ko rzy sta nia urzą dzeń, któ re
au to ma tycz nie re gu lu ją tem pe ra tu rę od -
dziel nie w po szcze gól nych po miesz cze -
niach lub w wy zna czo nej stre fie ogrze wa -
nej, zgod nie z § 135 ust. 7–10 i § 147
ust. 5–7 roz po rzą dze nia Mi ni stra In fra -
struk tu ry z dnia 12 kwiet nia 2002 r. W spra -
wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po win -
ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie,

➤ da ne do ty czą ce wa run ków ochro ny
prze ciw po ża ro wej.

2. NIE DO STO SO WA NIE ROZ WIĄ ZAŃ AR -
CHI TEK TO NICZ NYCH DO BRAN ŻO WYCH

Py ta nie: Jak� ma� wy�glą�dać� ko�rek�ta
rzęd�nej�po�sa�do�wie�nia�par�te�ru,�je�śli�war�-
tość�po�da�na�w pab�unie�moż�li�wi�gra�wi�ta�-
cyj�ny�od�pływ�ście�ków�z bu�dyn�ku�(np.�za�-
brak�nie 10- 30cm),�a ka�le�ni�ca�zo�sta�ła�już
za�pro�jek�to�wa�na�na mak�sy�mal�nej�wy�so�-
ko�ści?

Od po wiedź:�Na�le�ży�za�uwa�żyć,�że�pro�-
jek�tant� bran�ży� sa�ni�tar�nej� po�wi�nien
uczest�ni�czyć�w opra�co�wa�niu�pzt,�co�wy�-
ni�ka�m.� in.�z przy�to�czo�ne�go�wcze�śniej
art. 34� ust. 1� pkt 1� usta�wy,� zgod�nie
z któ�rym�pzt�za�wie�ra�m.in.:�usy�tu�owa�nie,
ob�rys�i ukła�dy�ist�nie�ją�cych�i pro�jek�to�wa�-
nych�obiek�tów�bu�dow�la�nych,�w tym�sie�-
ci�uzbro�je�nia�te�re�nu.�Jed�no�cze�śnie�roz�-
po�rzą�dze�nie� na�kła�da� obo�wią�zek
wska�za�nia�w czę�ści�ry�sun�ko�wej�pzt�po�-
ło�że�nia� sy�tu�acyj�no�-wy�so�ko�ścio�we�go
w przy�pad�ku�obiek�tów�li�nio�wych.

Wo bec po wyż sze go, pro jek tant bran ży sa -
ni tar nej, ja ko fa cho wiec dzia ła ją cy w in te re -
sie in we sto ra, po wi nien po in for mo wać ar chi -
tek ta, że przy ję ta przez nie go rzęd na par te ru
unie moż li wi gra wi ta cyj ny od pływ ście ków
z bu dyn ku. Ar chi tekt zaś po wi nien do sto so -
wać rzęd ną par te ru do wy ma gań pro jek tan -
ta bran ży sa ni tar nej. Je że li z róż nych po wo -
dów nie bę dzie to moż li we, to nie po zo sta nie
nic in ne go jak za sto so wa nie in nych roz wią -
zań tech nicz nych, np. za pro jek to wa nia
prze pom pow ni. 

Na to miast, je że li ar chi tekt opra co wał
pro jekt bez udzia łu pro jek tan ta bran ży sa -
ni tar nej, a or gan aab po peł nił błąd, wy da -
jąc po zy tyw ną de cy zję o po zwo le niu na bu -
do wę, bez udzia łu pro jek tan tów
o od po wied nich spe cjal no ściach, to skut -
ki bę dą bar dziej do tkli we dla in we sto ra.
W ta kiej sy tu acji pro jek tant bran ży sa ni tar -
nej przede wszyst kim po wi nien po in for mo -
wać in we sto ra o tym, że pzt zo stał opra co -
wa ny bez je go udzia łu, co do pro wa dzi ło
do błę du w pro jek cie nie wy ni ka ją ce go z je -
go wi ny i przed spo rzą dze niem pt wy ma -
ga na jest zmia ny de cy zji o po zwo le niu
na bu do wę.

3. UDZIAŁ BRAN ŻY STÓW

Py ta nie: czy� w pab� bę�dą� wy�ma�ga�ne
pod�pi�sy�bran�ży�stów?

Od po wiedź: Tak,�sze�rzej�o tym�w od�po�-
wie�dzi�na py�ta�nie 1.

Na le ży rów nież do dać, że do wnio sku
o po zwo le nie na bu do wę mu si zo stać do łą -
czo ne m.in. oświad cze nie pro jek tan ta do ty -
czą ce moż li wo ści pod łą cze nia pro jek to wa -
ne go obiek tu bu dow la ne go do ist nie ją cej
sie ci cie płow ni czej, zgod nie z wa run ka mi
okre ślo ny mi w art. 7b usta wy z dnia 10 kwiet -
nia 1997 r. – Pra wo ener ge tycz ne, zło żo ne
pod ry go rem od po wie dzial no ści kar nej
za zło że nie fał szy we go oświad cze nia. Pro -
jek tant skła da ją cy oświad cze nie jest obo wią -
za ny do za war cia w nim klau zu li o na stę pu -
ją cej tre ści: „Je stem świa do my (-ma)
od po wie dzial no ści kar nej za zło że nie fał szy -
we go oświad cze nia.”. Klau zu la ta za stę pu -
je po ucze nie or ga nu o od po wie dzial no ści
kar nej za skła da nie fał szy wych oświad -
czeń. 

Po wsta ła jed nak wąt pli wość, któ ry pro jek -
tant po wi nien to oświad cze nie zło żyć. Zgod -
nie ze sta no wi skiem Mi ni stra Roz wo ju
oświad cze nie to po wi nien zło żyć pro jek tant
bran ży sa ni tar nej:

„Obo wią zek zło że nia oświad cze nia o moż -
li wo ści pod łą cze nia pro jek to wa ne go obiek -
tu bu dow la ne go do ist nie ją cej sie ci cie płow -
ni czej, zgod nie z wa run ka mi okre ślo ny mi
w art. 7b usta wy – Pra wo ener�ge�tycz�ne
spo�czy�wa�na pro�jek�tan�cie�czę�ści�bran�żo�-
wej�w za�kre�sie�in�sta�la�cji�ogrzew�czych�lub
cie�płej�wo�dy�użyt�ko�wej, któ re mo gą być
za opa try wa ne z sie ci cie płow ni czej.”

Peł na treść sta no wi ska do stęp na jest:
https://dri ve. go ogle. com/fi le/d/1kjdL1sIH -
sHE ReU s7V -l280TQ9mG -zKOf/view
4. OPI NIA GEO TECH NICZ NA

Py ta nie:W przy�pad�ku�pro�jek�tu�oświe�-
tle�nia�dro�go�we�go�wy�ko�ny�wa�ne�go�na po�-
zwo�le�nie�na bu�do�wę,�w ja�ki�spo�sób�roz�-
róż�nić� pro�jekt� bu�dow�la�ny� od pro�jek�tu
ar�chi�tek�to�nicz�no�-bu�dow�la�ne�go?� (...)
Zgod�nie�z no�wą�usta�wą�pra�wo�bu�dow�la�-
ne�wa�run�ki�geo�tech�nicz�ne�są�wy�ma�ga�ne
przy pro�jek�cie�ar�chi�tek�to�nicz�no�-bu�dow�-
la�nym,�a nie�są�wy�ma�ga�ne�przy pro�jek�-
cie�bu�dow�la�nym.

Od po wiedź:� Pro�jekt� bu�dow�la�ny� co
do za�sa�dy�skła�da�się�z czte�rech�ele�men�-
tów:�(1)�PZT,�(2)�PAB,�(3)�PT�oraz�(4)�za�-
łącz�ni�ków.� Na�to�miast� zda�rza� się,� że
w przy�pad�ku� nie�któ�rych� obiek�tów� bu�-
dow�la�nych�w pro�jek�cie�bu�dow�la�nym�nie
bę�dzie�PAB�(oraz�PT)�–�do�ty�czy�to�pro�jek�-
tu�bu�dow�la�ne�go�bu�do�wy�lub�prze�bu�do�-
wy� urzą�dzeń� bu�dow�la�nych� oraz� pod�-
ziem�nych�sie�ci�uzbro�je�nia�te�re�nu,�je�że�li
ca�łość�pro�ble�ma�ty�ki�mo�że�być�przed�sta�-
wio�na� w pro�jek�cie� za�go�spo�da�ro�wa�nia
dział�ki� lub� te�re�nu*.� W ta�kim� wła�śnie
przy�pad�ku�nie�ma�obo�wiąz�ku�do�łą�cze�nia
do�ku�men�tów�„geo�tech�nicz�nych”.

Do tych cza so we prze pi sy w kon tek ście do -
łą cze nia do ku men tów „geo tech nicz nych”
mó wi ły o do łą cze niu do pro jek tu bu dow la -
ne go w za leż no ści od po trzeb: wy ni ków ba -
dań geo lo gicz no -in ży nier skich oraz geo tech -
nicz nych wa run ków po sa do wie nia obiek tów
bu dow la nych. Za rów no w opi nii mi ni ster -
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stwa: (https://pdl. piib. org. pl/fo rum/view to -
pic. php? f=15&t=32&sid=d70d796707f3f fe -
1685953fa aae81c0e),

jak i orzecz nic twa są do wo -ad mi ni stra cyj -
ne go: (https://pdl. piib. org. pl/fo rum/view to -
pic. php? f=16&t=81&p=122&hi lit=geo tech -
nicz nej&sid=f3e 8318a 7217186079c0f c50b6f
13772#p122)

(https://pdl. piib. org. pl/fo rum/view to pic.
php? f=16&t=163&sid=851c10b92e -
c2129f93074c21c24032a0)

– sfor mu ło wa nie „w za leż no ści od po trzeb”
ozna cza ło, że osta tecz na de cy zja o ich
ewen tu al nym do łą cze niu do pro jek tu bu dow -
la ne go na le ża ła bez po śred nio do pro jek tan -
ta, a nie or ga nu AAB.

Na to miast od no sząc się do obo wią zu ją -
cych prze pi sów – mó wią one wprost o obo -
wiąz ku do łą cze nia do PAB je dy nie opi nii
geo tech nicz nej, za wie ra ją cej: usta le nie
przy dat no ści grun tów na po trze by bu dow -
nic twa oraz wska za nie ka te go rii geo tech nicz -
nej obiek tu bu dow la ne go. Obo wią zu ją ce
prze pi sy na kła da ją w ma te rii do ku men tów
„geo tech nicz nych” na stę pu ją ce za le ce nia:

1. je że li „no wy” pro jekt bu dow la ny za wie -
ra w so bie PAB*, to nie zbęd ne jest do łą cze -
nie do PAB opi nii geo tech nicz nej,

2. je że li „no wy” pro jekt bu dow la ny za wie -
ra w so bie PT* to, w za leż no ści od po trzeb,
do łą cza się do PT do ku men ta cję geo lo gicz -
no -in ży nier ską lub geo tech nicz ne wa run ki
po sa do wie nia obiek tów bu dow la nych,

3. je że li „no wy” pro jekt bu dow la ny za wie ra
w so bie je dy nie PZT*, to nie ma obo wiąz ku do -

łą cze nia żad ne go z tych opra co wań (sic!). Jest
to o ty le za ska ku ją ce, że z prak tycz ne go punk -
tu wi dze nia to wła śnie pro jek ty spo rzą dza ne
na PZT (czy li w in te rak cji z grun tem) po win -
ny po sia dać ww. opra co wa nia.

Ja kie ma to zna cze nie prak tycz ne w kon -
tek ście za da ne go py ta nia?

Otóż jak wspo mnia no na wstę pie – pro -
jek ty bu dow la ne nie któ rych obiek tów są
zwol nio ne z obo wiąz ku do łą cze nia nie któ -
rych ele men tów (PAB i PT), bo wiem zgod -
nie z art. 34 ust. 3b Pra wa bu dow la ne go:
obo wiąz ku spo rzą dze nia PAB i PT nie sto -
su je się do pro jek tu bu dow la ne go bu do wy
lub prze bu do wy urzą dzeń bu dow la nych
oraz pod ziem nych sie ci uzbro je nia te re nu,
je że li ca łość pro ble ma ty ki mo że być przed -
sta wio na w pro jek cie za go spo da ro wa nia
dział ki lub te re nu. Je że li więc pro jek to wa ny
obiekt bu dow la ny speł nia ww. wa run ki
art. 34 ust. 3b (np. pro jekt sie ci wo do cią go -
wej), to skła da się on wy łącz nie z dwóch ele -
men tów: PT i za łącz ni ków. Do ta kie go pro -
jek tu nie ma obo wiąz ku do łą cze nia żad ne go
z opra co wań „geo tech nicz nych”.

* zgod nie z art. 34 ust. 2 Pra wa bu dow la -
ne go za kres i treść pro jek tu bu dow la ne go po -
win ny być do sto so wa ne m.in. do spe cy fi ki
i cha rak te ru obiek tu. Wo bec te go wy da je się
oczy wi ste, że do pro jek tu obiek tów bu dow la -
nych znaj du ją cych się we wnątrz in nych obiek -
tów (np. we wnętrz nej in sta la cji ga zo wej), nie
spo rzą dza się PZT. W efek cie ta ki pro jekt bę -
dzie skła dał się wy łącz nie z PAB, PT i za łącz -
ni ków (czy li nie bę dzie w nim PZT). Wo bec te -
go zbęd ne jest tak że w ta kich przy pad kach

do łą cza nie do ku men tów „geo tech nicz nych”,
gdyż pro jek to wa ne in sta la cje nie sty ka ją się
na wet z grun tem.

IV.�PRZE�PI�SY�PRZEJ�ŚCIO�WE

1. PRO JEKT ZA MIEN NY PO NO WE MU
CZY STA RE MU?

Py ta nie:Wzwiąz�ku�ze�zmia�ną�po�dej�ścia
i roz�dzie�le�nia� pro�jek�tu� bu�dow�la�ne�go
na kil�ka�ele�men�tów�po�ja�wia�się�wąt�pli�-
wość,� czy� zmia�na� do�ty�czy� pro�jek�tów
no�wych� czy� też� ist�nie�ją�cych.� Np.� jak
wy�glą�da� kwe�stia� wy�ko�na�nia� pro�jek�tu
bu�dow�la�ne�go�za�mien�ne�go�do po�zwo�le�-
nia�wy�da�ne�go�przed 19.09.2020�r.,�czy�ten
pro�jekt�za�mien�ny�wy�ko�nu�je�my�na „sta�-
rych”�za�sa�dach?�Czy�na�le�ży�wte�dy�wy�-
ko�nać� pro�jekt� za�mien�ny,� wy�od�ręb�nia�-
jąc�pzt�i da�ne�ar�chi�tek�to�nicz�ne�do or�ga�nu
ad�mi�ni�stra�cyj�no�-bu�dow�la�ne�go�oraz�pro�-
jekt�tech�nicz�ny�do nad�zo�ru?

Od po wiedź: Usta�wo�daw�ca�prze�wi�dział
rocz�ny�okres�przej�ścio�wy�na do�sto�so�wa�-
nie� się�do no�wych�pro�ce�dur.�W ter�mi�-
nie 12�mie�się�cy�od dnia�wej�ścia�w ży�cie
usta�wy,�czy�li�do 19�wrze�śnia 2021�r.�bę�-
dzie� moż�na� or�ga�nom� aab� przed�ło�żyć
pro�jekt�bu�dow�la�ny�spo�rzą�dzo�ny�we�dług
prze�pi�sów�do�tych�cza�so�wych.

Prze pi sy do tych cza so we bę dą po nad to
sto so wa ne do:

➤ spraw wsz czę tych i nie za koń czo nych,
➤ re ali za cji za mie rzeń bu dow la nych

na pod sta wie pro jek tu bu dow la ne go spo rzą -
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dzo ne go we dług prze pi sów do tych cza so -
wych,

➤ re ali za cji za mie rzeń bu dow la nych, dla
któ rych przed dniem wej ścia w ży cie usta -
wy wy da no osta tecz ną de cy zję o po zwo le -
niu na bu do wę al bo do ko na no sku tecz ne -
go zgło sze nia. Do bu dów re ali zo wa nych
na pod sta wie prze pi sów do tych cza so wych
sto su je się jed nak no we za pi sy do ty czą ce
de fi ni cji od stępstw oraz pro ce du ry prze nie -
sie nia de cy zji. Z po wyż sze go wy ni ka, że pro -
jekt bu dow la ny za mien ny do pro jek tu za -
twier dzo ne go po zwo le niem na bu do wę
wy da nym przed 19 wrze śnia 2020 r. na le -
ży wy ko nać zgod nie z obo wią zu ją cy mi
do tej da ty prze pi sa mi, bez po trze by wy od -
ręb nia nia pzt, pab oraz pt.

2. OD DA NIE OBIEK TU BU DOW LA NE GO
DO UŻYT KO WA NIA.

Py ta nie: Czy�je�śli�bu�do�wa�zo�sta�ła�roz�-
po�czę�ta�przed wpro�wa�dze�niem�no�wych
prze�pi�sów,�to�przy koń�cze�niu�bu�do�wy�na�-
dal� są�wy�ma�ga�ne� te� sa�me�do�ku�men�ty
do nad�zo�ru�czy�doj�dzie�coś�jesz�cze?

Od po wiedź: Wprzy�pad�ku�za�mie�rzeń�bu�-
dow�la�nych� re�ali�zo�wa�nych� na pod�sta�-
wie� osta�tecz�nej� de�cy�zji� o po�zwo�le�niu
na bu�do�wę�sto�so�wa�ne�bę�dą�prze�pi�sy�do�-
tych�cza�so�we.�Ozna�cza�to�brak�obo�wiąz�-
ku�do�łą�cza�nia�do�dat�ko�wych�do�ku�men�tów
in�nych,�niż�wy�ni�ka�ło�to�z tre�ści�usta�wy
w brzmie�niu� obo�wią�zu�ją�cym� przed
19�wrze�śnia 2020�r.

3. NIE ISTOT NE OD STĄ PIE NIA OD PRO -
JEK TU BU DOW LA NE GO.

Py ta nie: Czy�je�śli�bu�do�wa�zo�sta�ła�roz�-
po�czę�ta�przed wpro�wa�dze�niem�no�wych
prze�pi�sów�i w trak�cie�jej�pro�wa�dze�nia�za�-
cho�dzi�ko�niecz�ność�usta�le�nia�czy�za�mie�-
rzo�ne�od�stą�pie�nie�od pro�jek�tu�jest�istot�-
ne,� czy� też� nie� –� to� ja�kie� prze�pi�sy
pro�jek�tant�po�wi�nien�sto�so�wać�przy kwa�-
li�fi�ka�cji�ta�kie�go�od�stą�pie�nia?

Od po wiedź: Pro�jek�tant�po�wi�nien�sto�so�-
wać� prze�pi�sy� no�wej� usta�wy� –� Pra�wo
bu�dow�la�ne.

Usta wa z dnia 13 lu te go 2020 r. o zmia nie
usta wy – Pra wo bu dow la ne oraz nie któ rych
in nych ustaw za wie ra w so bie prze pi sy
przej ścio we, w tym art. 28, któ ry mó wi o tym,
że do za mie rzeń bu dow la nych re ali zo wa nych
w opar ciu o pro jekt bu dow la ny spo rzą dzo ny
na pod sta wie prze pi sów do tych cza so wych,
prze pi sy art. 36a ust. 5 sto su je się w brzmie -
niu nada nym przez no wą usta wę.

Na le ży za uwa żyć, że wbrew po wszech -
nym opi niom, mó wią cym o tym, że prze pi -
sy te są ko rzyst niej sze dla in we sto ra i stąd
ta ka de cy zja usta wo daw cy – w przy pad ku
obiek tów li nio wych jest od wrot nie, no we
prze pi sy są ostrzej sze, niż prze pi sy do tych -
cza so we. No we brzmie nie art. 36a ust. 5
ogra ni cza bo wiem do pusz czal ną zmia nę pa -
ra me tru cha rak te ry stycz ne go obiek tu li nio -
we go (czy li dłu gość) do 2%, któ re to ogra -
ni cze nie nie do ty czy ło do tąd tych obiek tów.
W efek cie, je�że�li�za�mie�rzo�ne�od�stą�pie�nie

bę�dzie�po�le�ga�ło�na zwięk�sze�niu�dłu�go�ści
obiek�tu�li�nio�we�go�po�wy�żej 2%,�pro�jek�tant
nie�mo�że�za�kwa�li�fi�ko�wać�ta�kie�go�od�stą�-
pie�nia�ja�ko�nie�istot�ne,�a w kon�se�kwen�cji
ta�kie� od�stą�pie�nie� wy�ma�ga� uzy�ska�nia
de�cy�zji�o zmia�nie�po�zwo�le�nia�na bu�do�wę.

4. JAK ROZ PO ZNAĆ NO WY PRO JEKT?

Py ta nie: Jak� roz�po�znać� czy� ma�my
do czy�nie�nia�z „no�wym”�czy�„sta�rym”
pro�jek�tem�bu�dow�la�nym?

Od po wiedź:�Pierw�szą�ce�chą�od�róż�nia�-
ją�cą�no�wy�pro�jekt�bu�dow�la�ny�od sta�re�-
go�jest�tzw.�„kar�ta�ty�tu�ło�wa�pro�jek�tu�bu�-
dow�la�ne�go”.

Pro jekt bu dow la ny „no wy” po sia da kar tę
ty tu ło wą i stro ny ty tu ło we każ de go ele -
men tu pro jek tu (PZT, PAB, PT).

Na to miast pro jekt bu dow la ny „sta ry” po -
sia da wy łącz nie jed ną stro nę ty tu ło wą pro -
jek tu bu dow la ne go.

W przy pad ku re ali zo wa nia ro bót na pod -
sta wie „no we go” pro jek tu bu dow la ne go, kie -
row nik bu do wy po wi nien upo mnieć się od in -
we sto ra o do star cze nie przy naj mniej pro jek tu
tech nicz ne go, a fakt je go otrzy ma nia po twier -
dzić wpi sem do dzien ni ka bu do wy.

PRZY DAT NE LIN KI

[1]. Usta wa – Pra wo bu dow la ne (wer sja
ujed no li co na, obo wią zu ją ca od dnia 19
wrze śnia 2020 r.)*

[2]. Usta wa z dnia 13 lu te go 2020 r. o zmia -
nie usta wy – Pra wo bu dow la ne oraz nie któ -
rych in nych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471)

[3]. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Roz wo ju
z dnia 11 wrze śnia 2020 r. w spra wie
szcze gó ło we go za kre su i for my pro jek tu bu -
dow la ne go (Dz.U. poz. 1609)

[4]. Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu -
ry w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim
po win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa -
nie (wer sja ujed no li co na, obo wią zu ją ca
od dnia 19 wrze śnia 2020 r.)*

[5]. Wy ja śnie nie GUNB w spra wie okre -
su przej ścio we go do ty czą ce go pro jek tów bu -
dow la nych

[6]. Przy kła do we stro ny ty tu ło we, spi sy za -
war to ści, a tak że kar ta ty tu ło wa na przy kła -
dzie pro jek tu bu dyn ku miesz kal ne go

[7]. Przy kła do we stro ny ty tu ło we, spi sy za -
war to ści, a tak że kar ta ty tu ło wa na przy kła -
dzie sie ci ciepl nej

[8]. Przy kła do we stro ny ty tu ło we, spi sy za -
war to ści, a tak że kar ta ty tu ło wa na przy kła -
dzie in sta la cji ga zo wej w ist nie ją cym bu dyn -
ku jed no ro dzin nym

[9]. Przy kła do we stro ny ty tu ło we, spi sy za -
war to ści, a tak że kar ta ty tu ło wa na przy kła -
dzie pro jek tu prze bu do wy scho dów w ist nie -
ją cym bu dyn ku jed no ro dzin nym

[10]. Sta no wi sko Mi ni stra Roz wo ju do ty -
czą ce pro jek tan ta wła ści we go do zło że nia
oświad cze nia o moż li wo ści pod łą cze nia
pro jek to wa ne go obiek tu bu dow la ne go do ist -
nie ją cej sie ci cie płow ni czej

[11]. Ze sta wie nie obiek tów i ro bót bu dow -
la nych nie wy ma ga ją cych po zwo le nia na bu -
do wę

* do 19 wrze śnia 2021 r. in we stor do wnio -
sku o wy da nie de cy zji o po zwo le niu na bu -
do wę al bo wnio sku o za twier dze nie pro jek -
tu bu dow la ne go, al bo zgło sze nia bu do wy
bę dzie mógł do łą czyć pro jekt bu dow la ny
spo rzą dzo ny na pod sta wie prze pi sów obo -
wią zu ją cych przed 19.09.2020 r.

IN FOR MA CJE O PU BLI KA CJI

Ni niej sza pu bli ka cja sta no wi dru gie wy da -
nie Po rad ni ka, w któ rym uwzględ nio no
zmia ny wy ni ka ją ce z opu bli ko wa nia na stę -
pu ją cych ak tów praw nych:

• Roz po rzą dze nie Mi ni stra Roz wo ju
z dnia 11 wrze śnia 2020 r. w spra wie
szcze gó ło we go za kre su i for my pro jek tu bu -
dow la ne go (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

• Usta wa o do pła tach do opro cen to wa nia
kre dy tów ban ko wych udzie la nych przed się -
bior com do tknię tym skut ka mi CO VID -19
oraz o uprosz czo nym po stę po wa niu o za -
twier dze nie ukła du w związ ku z wy stą pie -
niem CO VID -19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086),

• Usta wa o zmia nie usta wy – Pra wo
geo de zyj ne i kar to gra ficz ne oraz nie któ rych
in nych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 782),

• Usta wa o szcze gól nych in stru men tach
wspar cia w związ ku z roz prze strze nia niem
się wi ru sa SARS -CoV -2 (Dz.U. z 2020 r.
poz. 695).

Przy go to wa li:

An�drzej�Fal�kow�ski
Prze wod ni czą cy Ko mi sji

Praw no -Re gu la mi no wej PIIB

Mo�ni�ka�Urban�-Szmel�cer
Pod la ska Okrę go wa Izba
In ży nie rów Bu dow nic twa

Au to rzy dzię ku ją za udział
w stwo rze niu pu bli ka cji

człon kom Pol skiej Izby In ży nie rów
Bu dow nic twa któ rzy zgło si li wąt pli wo ści

i py ta nia do przed sta wio nych
w niej ak tów praw nych.

Kon�takt�do Pol�skiej�Izby
In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa:

Ad res:
ul. Ku jaw ska 1

00-793 War sza wa
Te le fon: +48 22 828-31-89
e -ma il: biu ro@piib.org.pl

Kon�takt�do Ko�mi�sji
Praw�no�-Re�gu�la�mi�no�wej�PIIB:

e -ma il: kpr@piib.org.pl
Wer sja z dnia: 14.10.2020 r.

Ma�te�riał�(wer�sja�z dnia: 14.10.2020�r.)
zo�stał�opu�bli�ko�wa�ny�za zgo�dą�Ko�mi�sji
Praw�no�-Re�gu�la�mi�no�wej�Kra�jo�wej�Ra�dy
Pol�skiej� Izby� In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa
Ory�gi�nal�ny�tekst,�ak�tu�ali�zo�wa�ny�o do�-

dat�ko�we�od�po�wie�dzi�na py�ta�nia�in�ży�nie�-
rów�bu�dow�nic�twa,�moż�na�zna�leźć�pod ad�-
re�sem:�https://ti�ny.pl/7pgxq
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Bez wąt pie nia obec na sy tu acja zwią za -
na z glo bal ną pan de mią ko ro na wi ru sa
SARS -CoV -2 w spo sób dra stycz ny i cał -
ko wi cie nie moż li wy do prze wi dze nia
wstrzą snę ła nie mal wszyst ki mi ga łę zia mi
go spo dar ki tak w Pol sce, jak i na ca łym
świe cie. Wpro wa dza ne ogra ni cze nia czy
wręcz za my ka nie nie któ rych branż spo wo -
do wa ło dla wie lu pod mio tów groź bę ra żą -
cych strat fi nan so wych, a czę sto wręcz
upa dłość. 

Ana li zu jąc sy tu ację na grun cie in we sty -
cji bu dow la nych moż na od nieść wra że nie,
że bran ża bu dow la na chy ba ja ko jed na
z nie licz nych jak do tąd bro ni się przed skut -
ka mi pan de mii w po sta ci za mknię cia ca -
łe go sek to ra. Nie mniej nie zmie nia to fak -
tu, że pan de mia i jej skut ki ma ją du ży
wpływ na re ali za cję ro bót bu dow la no -
-mon ta żo wych, w szcze gól no ści ze wzglę -
du na ogra ni cze nia ka dro we, ogra ni cze nia
le gi sla cyj ne czy też ogra ni czo ną do stęp -
ność ma te ria łów bu dow la nych i opóź nie -
nia w re ali za cji do sta wy asor ty men tu. To
z ko lei w wie lu przy pad kach po wo du je spo -
wol nie nie lub cał ko wi te wstrzy ma nie ro bót
i groź bę nie na le ży te go wy ko na nia umów
przez kon tra hen tów i ry zy ko wy stą pie nia
rosz czeń o za pła tę kar umow nych czy
rosz czeń od szko do waw czych.

Nie wy ko na nie lub nie na le ży te wy ko -
na nie zo bo wią zań z po wo du pan de mii mo -
że być jed nak w nie któ rych przy pad kach
uspra wie dli wio ne. Unik nię cie prze wi dzia -
nych w umo wie kon se kwen cji wy ma ga jed -
nak od po wied niej za po bie gli wo ści i wy ko -
rzy sta nia ist nie ją cych na rzę dzi praw nych.

Nie wy ko ny wa nie (lub nie na le ży te, w tym
nie ter mi no we wy ko na nie) umów o ro bo ty

bu dow la ne z po wo du pan de mii ko ro na wi -
ru sa SARS -CoV -2 jest zło żo nym za gad nie -
niem. Na sza li bo wiem z jed nej stro ny jest
za sa da „pac ta sunt se rvan da” (umów na -
le ży do trzy my wać), zgod nie z któ rą stro -
na nie wy wią zu ją ca się z umo wy mu si
po nieść kon se kwen cje te go fak tu. Z dru -
giej zaś stro ny mo gą wy stą pić oko licz no -
ści ta kie, jak si ła wyż sza, klau zu la „re bus
sic stan ti bus” (nad zwy czaj nej zmia ny sto -
sun ków) lub obiek tyw na nie moż li wość
świad cze nia. Do trzy my wa nie umów nie jest
więc za sa dą bez względ ną w wy jąt ko -
wych sy tu acjach, ta kich jak obec na. Wie -
lu uczest ni ków spo rów umow nych ma
jed nak pro blem z wła ści wym ro zu mie niem
de fi ni cji praw nych i wła ści wym do ku men -
to wa niem zda rzeń i oko licz no ści utrud nia -
ją cych lub unie moż li wia ją cych wy wią za nie
się ze swo ich zo bo wią zań.

W kon tek ście ist nie ją cej sy tu acji epi de -
micz nej na le ży zde fi nio wać po ję cie pan -
de mii. Pan de mia (z gr. pan „wszy scy”, de -
mos „lud”) jest to na zwa epi de mii
o szcze gól nie du żych roz mia rach, obej mu -
ją cej kra je, a na wet kon ty nen ty. Z ko lei dla
wy tłu ma cze nia po ję cia epi de mii, w pol skim
pra wie sto so wa na jest de fi ni cja le gal na epi -
de mii cho ro by za kaź nej, któ rą sfor mu ło wa -
no w na stę pu ją cy spo sób: „wy stą pie nie
na da nym ob sza rze za ka żeń lub za cho ro -
wań na cho ro bę za kaź ną w licz bie wy raź -
nie więk szej niż we wcze śniej szym okre -
sie al bo wy stą pie nie za ka żeń lub cho rób
za kaź nych do tych czas nie wy stę pu ją cych”.

Do ko nu jąc z ko lei ana li zy prze pi sów pol -
skie go pra wa, za rów no w za kre sie pra wa
cy wil ne go, jak i ad mi ni stra cyj ne go, na le -
ży za uwa żyć, iż po ję cie si ły wyż szej nie po -

sia da swo jej de fi ni cji le gal nej. Mi mo to
z punk tu wi dze nia skut ków praw nych ma
ono istot ne zna cze nie. Bo wiem pod sta wo -
wą kon se kwen cją wy stą pie nia zda rze nia
o zna mio nach si ły wyż szej jest zwol nie nie
z od po wie dzial no ści pod mio tu, któ ry nie
wy ko nał swo ich zo bo wią zań. Oko licz no ści
te spra wia ją, iż war to przyj rzeć się do kład -
niej pod sta wom usta la nia za ist nie nia si ły
wyż szej.

W pierw szej ko lej no ści na le ża ło by usta -
lić ce chy cha rak te ry stycz ne dla po ję cia „si -
ły wyż szej”. Za rów no w dok try nie pra wa,
jak i ju dy ka tu rze wska zu je się, iż si ła
wyż sza sta no wi zda rze nie o cha rak te rze
przy pad ko wym lub na tu ral nym, ale za wsze
o cha rak te rze ze wnętrz nym w sto sun ku
do czło wie ka, zda rze nie nie moż li we (lub
pra wie nie moż li we) do prze wi dze nia, zda -
rze nie, któ re go skut kom nie moż na za po -
biec. Znaj du je to swój wy raz w wy ro ku
Są du Ape la cyj ne go w Lu bli nie z dnia 19 li -
sto pa da 2019 r. sygn. III APa 15/19, zgod -
nie z któ rym Si ła wyż sza (vis ma ior) nie jest
de fi nio wa na w prze pi sach Ko dek su cy wil -
ne go. Jej de fi ni cja zo sta ła ukształ to wa na
w dok try nie i ju dy ka tu rze, któ re pre fe ru ją
tzw. kon cep cję obiek tyw ną si ły wyż szej.
Sto sow nie do za ło żeń tej kon cep cji za si -
łę wyż szą jest uzna wa ne wy łącz nie zda -
rze nie cha rak te ry zu ją ce się trze ma na stę -
pu ją cy mi ce cha mi: ze wnętrz no ścią,
nie moż li wo ścią je go prze wi dze nia oraz nie -
moż li wo ścią za po bie że nia je go skut kom.
Zda rze nie jest ze wnętrz ne wów czas, gdy
na stę pu je po za struk tu rą przed się bior -
stwa. Nie moż li wość prze wi dze nia, że da -
ne zda rze nie na stą pi, na le ży poj mo wać ja -
ko je go nad zwy czaj ność i na głość.

Spraw na i bez piecz na 
re ali za cja
ro bót bu dow la nych 
w cza sie pan de mii
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Nie moż li wość za po bie gnię cia skut kom
zda rze nia jest tłu ma czo na ja ko je go prze -
moż ność, a więc nie zdol ność do od par cia
nad cho dzą ce go nie bez pie czeń stwa. Wo -
bec po wyż sze go słusz nym wy da je się
po gląd, że pan de mia ko ro na wi ru sa w ogól -
no ści speł nia prze słan ki si ły wyż szej.

Jed no cze śnie na le ży pa mię tać, że
z uwa gi na brak de fi ni cji le gal nej „si ły wyż -
szej”, stro ny w umo wie mo gą sa me zde -
fi nio wać, ja kie zda rze nia na grun cie ta kiej
umo wy bę dą mo gły zo stać uzna ne za si -
łę wyż szą, któ ra bę dzie uspra wie dli wia ła
nie wy ko na nie lub nie na le ży te wy ko na nie
zo bo wią za nia przez stro ny. W bra ku
umow ne go zde fi nio wa nia „si ły wyż szej”
i skut ków ta kie go sta nu rze czy, brak wy -
ko na nia zo bo wią za nia w po wo ła niu na „si -
łę wyż szą” bę dzie mu siał zo stać roz pa trzo -
ny na grun cie dok try ny pra wa jak i po glą du
ju dy ka tu ry.

W ob li czu po wyż szych de fi ni cji ro dzą się
py ta nia, w ja ki spo sób spraw nie i bez piecz -
nie prze pro wa dzić re ali za cję ro bót bu dow -
la nych czy mon ta żo wych w do bie pan de -
mii oraz jak unik nąć od po wie dzial no ści
za nie na le ży te wy ko na nie zo bo wią za nia
w wy pad kach, któ re spo wo do wa ne są
oko licz no ścia mi do ty czą cy mi skut ków ko -
ro na wi ru sa.

W ostat nich mie sią cach w wy ni ku pan -
de mii po szcze gól ne Pań stwa za my ka ły
swo je gra ni ce lub w istot nym stop niu
ogra ni cza ły ruch gra nicz ny, co skut ko wa -
ło i skut ku je na dal utrud nie nia mi, a tak że
opóź nie nia mi w do sta wach to wa rów.
Co wię cej, wpro wa dza ne prze pi sy pra wa
wią za ły się i wią żą ca ły czas z przy mu so -
wy mi kwa ran tan na mi, izo la cją do mo wą, na -
ka za mi po zo sta wa nia w do mach czy ko -
niecz no ścią przej ścia w tryb pra ce zdal nej.
W wy ni ku tych oko licz no ści czę sto do cho -
dzi np. do tym cza so we go za my ka nia za kła -
dów pro duk cyj nych czy spo wol nie nia pro -
duk cji. Do dat ko wo, z uwa gi na po wyż sze
czę sto przed się bior cy bo ry ka ją się z bra ka -
mi ka dro wy mi we wła snych struk tu rach lub
w struk tu rach swo ich ko ope ran tów, co
wpły wa na spo wol nie nie dzia łal no ści.

Na le ży w tym miej scu zwa żyć, że co
do za sa dy brak re ali za cji umów w usta lo -
nych ter mi nach mo że skut ko wać, w przy -
pad ku prze wi dze nia ta kich po sta no wień
umow nych, ko niecz no ścią za pła ty kar
umow nych, od szko do wań (na grun cie ko -
dek su cy wil ne go), a tak że po wsta nia ry zy -
ka od stą pie nia od umo wy. Z ta ki mi sy tu -
acja mi bo ry ka ją się przed się bior cy
w szcze gól no ści w na stęp stwie pa nu ją cej
pan de mii. 

Ogra ni cze nia wpro wa dza ne przez rząd
(np. do ty czą ce ogra ni cze nia licz by pra cow -
ni ków, czy za cho wa nia od le gło ści), brak
obec no ści pra cow ni ków wy ni ka ją cy ze
zwol nień le kar skich, przy mu so wej kwa ran -
tan ny czy ko niecz no ści opie ki nad dzieć -
mi, a tak że pro ble my z pod wy ko naw ca mi,
któ rzy czę sto w wy ni ku ww. kom pli ka cji od -

ma wia ją pod ję cia za pla no wa nych ro bót bu -
dow la nych, już ma ją istot ny wpływ na re -
ali zo wa ne pro jek ty. Do te go do cho dzą ko -
lej ne pro ble my zwią za ne np. z łań cu cha mi
do staw, do któ rych w szcze gól no ści na le -
żą cza so we wstrzy ma nie pra cy w za kła -
dach pro du ku ją cych ma te ria ły i urzą dze -
nia bu dow la ne, a tak że utrud nie nia
w do sta wach zwią za ne z ogra ni cze nia mi
w ru chu trans gra nicz nym. Je że li przed się -
bior stwie wy ko naw cy bu dow la ne go te
czyn ni ki, sku mu lo wa ły się nie mal że w jed -
nym cza sie to naj częst szym skut kiem po -
wyż sze go jest fakt, iż tem po prac w re ali -
zo wa nych in we sty cjach za mar ło lub ule gło
znacz nym ogra ni cze niom.

Za ist nia ły stan fak tycz ny i nie moż li we
do prze wi dze nia oko licz no ści mo gą spo -
wo do wać, że wy ko na nie wie lu za mó wień
w ter mi nie oka że się skraj nie utrud nio ne,
a nie kie dy wręcz nie moż li we. Ana li zu jąc
wpływ pan de mii na re ali za cję nie któ rych
in we sty cji, za sad ny wy da je się wnio sek, że
wy ko naw cy tych pro jek tów, w któ rych
na ścież ce kry tycz nej re ali za cji fak tycz nie
wy stą pi ły licz ne oko licz no ści ka dro wo or -
ga ni za cyj ne wy ni ka ją ce z skut ków pan de -
mii, nie mo gą po no sić od po wie dzial no ści
za nie wy ko na nie lub nie na le ży te wy ko na -
nie umów, a to z po wo du za ist nie nia oko -
licz no ści od nich nie za leż nych unie moż li -
wia ją cych re ali za cję świad czeń umow nych
al bo wiem prze słan ką ich od po wie dzial no -
ści jest nie na le ży te wy ko na nie świad cze -
nia z po wo du oko licz no ści, za któ re po no -
szą od po wie dzial ność.

O ile w przy pad ku za mó wień re ali zo wa -
nych na grun cie ko mer cyj nym tj. po za usta -
wą Pra wo za mó wień pu blicz nych (da lej:
pzp) stro ny de fac to opie ra ją się na re gu -
la cjach umow nych i prze pi sach ko dek su
cy wil ne go, za mó wie nia re ali zo wa ne w re -
żi mie usta wy PZP do cze ka ły się roz wią zań
praw nych umoż li wia ją cych zmia nę umo -
wy w spra wie za mó wie nia pu blicz ne go al -
bo od stą pie nie przez za ma wia ją ce go
od na li cze nia ka ry umow nej za nie na le ży -
te wy ko na nie za mó wie nia.

Obec ne brzmie nie no we li zo wa nej kil ku -
krot nie usta wy z dnia 2 mar ca 2020 r.
o szcze gól nych roz wią za niach zwią za nych
z za po bie ga niem, prze ciw dzia ła niem
i zwal cza niem CO VID -19, in nych cho rób
za kaź nych oraz wy wo ła nych ni mi sy tu acji
kry zy so wych (da lej zwa na spe cu sta wą)
wpro wa dza obo wią zek in for mo wa nia dru -
giej stro ny umo wy w spra wie za mó wie nia
pu blicz ne go o wpły wie oko licz no ści zwią -
za nych z CO VID -19 na pro ces re ali za cji za -
mó wie nia.

Re gu la cja ta za bez pie cza wy ko naw cę
przed skut ka mi nie do trzy ma nia np. ter mi -
nu re ali za cji umo wy, bo wiem za ma wia ją -
cy, po stwier dze niu, że oko licz no ści zwią -
za ne z wy stą pie niem CO VID -19, wpły wa ją
na na le ży te wy ko na nie umo wy, w uzgod -
nie niu z wy ko naw cą do ko nu je zmia ny
umo wy, po le ga ją cej mię dzy in ny mi

na zmia nie ter mi nu wy ko na nia umo wy
bądź jej czę ści.

Na le ży za zna czyć jed nak, że pod sta wą
ewen tu al nej mo dy fi ka cji sto sun ków umow -
nych mię dzy za ma wia ją cym a wy ko naw -
cą jest bie żą ce i wza jem ne in for mo wa nie
się o wpły wie epi de mii CO VID -19 na wy -
ko ny wa nie kon kret nych obo wiąz ków kon -
trak to wych. Ta ki obo wią zek ist nie je nie tyl -
ko wów czas, gdy ta ki wpływ wy stą pił, ale
tak że wte dy, gdy mo że wy stą pić. Zgod nie
z ww. usta wą:

„Art. 15 r. 
1. Stro ny umo wy w spra wie za mó wie nia

pu blicz ne go, w ro zu mie niu usta wy
z dnia 29 stycz nia 2004 r. – Pra wo za mó -
wień pu blicz nych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1843), nie zwłocz nie, wza jem nie in for -
mu ją się o wpły wie oko licz no ści zwią za -
nych z wy stą pie niem CO VID -19 na na le -
ży te wy ko na nie tej umo wy, o ile ta ki wpływ
wy stą pił lub mo że wy stą pić (…):

4. Za ma wia ją cy, po stwier dze niu, że
oko licz no ści zwią za ne z wy stą pie niem
CO VID -19, o któ rych mo wa w ust. 1,
wpły wa ją na na le ży te wy ko na nie umo wy,
o któ rej mo wa w ust. 1, w uzgod nie niu z wy -
ko naw cą do ko nu je zmia ny umo wy, o któ -
rej mo wa w art. 144 ust. 1 pkt 3 usta wy
z dnia 29 stycz nia 2004 r. – Pra wo za mó -
wień pu blicz nych, w szcze gól no ści przez:

1) zmia nę ter mi nu wy ko na nia umo wy lub
jej czę ści, lub cza so we za wie sze nie wy ko -
ny wa nia umo wy lub jej czę ści”

War to w tym miej scu wska zać, cze go
Za ma wia ją cy za pew ne jest świa do my, że
zgod nie z art. 15s ww. usta wy:

„Art. 15s. 
Nie sta no wi na ru sze nia dys cy pli ny fi nan -

sów pu blicz nych, o któ rym mo wa w art. 5
ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 17 ust. 6 usta wy
z dnia 17 grud nia 2004 r. o od po wie dzial no -
ści za na ru sze nie dys cy pli ny fi nan sów pu -
blicz nych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440, 1495,
2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284):

1) nie usta le nie lub nie do cho dze nie
od stro ny umo wy, o któ rej mo wa w art. 15r
ust. 1, na leż no ści po wsta łych w związ ku
z nie wy ko na niem lub nie na le ży tym wy ko -
na niem umo wy w spra wie za mó wie nia pu -
blicz ne go na sku tek oko licz no ści zwią za -
nych z wy stą pie niem CO VID -19, o któ rych
mo wa w art. 15r ust. 1;

2) zmia na umo wy w spra wie za mó wie -
nia pu blicz ne go zgod nie z art. 15r ust. 4”.

Zgod nie z art. 15r ust. 3 ww. usta wy
w ter mi nie 14 dni od otrzy ma nia in for ma -
cji za ma wia ją cy ma obo wią zek prze ka zać
swo je sta no wi sko wy ko naw cy. Za ma wia -
ją cy ma obo wią zek w spo sób ja sny i pre -
cy zyj ny od nieść się do oko licz no ści wska -
za nych przez wy ko naw cę. Ogra ni cze nie
się więc przez za ma wia ją ce go do ogól ni -
ko we go oświad cze nia o bra ku zgo dy
na zmia nę umo wy nie jest wy wią za niem
się z obo wiąz ków na kła da nych prze pi sa -
mi usta wy.
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Po nad to zgod nie z art. 15r ust. 6 ww.
usta wy za ma wia ją cy w swo im sta no wi sku
przed sta wia oce nę wpły wu przed sta wio -
nych przez Wy ko naw cę oko licz no ści
na ob cią że nie wy ko naw cy ka ra mi umow -
ny mi lub od szko do wa nia mi za nie wy ko na -
nie lub nie na le ży te wy ko na nie umo wy. Jak
wy ja śnio no w uza sad nie niu pro jek tu usta -
wy za ma wia ją cy ma obo wią zek po in for mo -
wa nia wy ko naw cy, czy w je go oce nie
oko licz no ści wska za ne przez wy ko naw cę,
a tak że wpro wa dzo ne zmia ny umo wy,
sta no wią lub bę dą mo gły sta no wić pod sta -
wę zwol nie nia wy ko naw cy z od po wie -
dzial no ści za nie wy ko na nie lub nie na le ży -
te wy ko na nie umo wy.

Obo wią zek wza jem ne go in for mo wa nia
się za ma wia ją ce go oraz wy ko naw cy do -
ty czy wy stą pie nia „oko licz no ści zwią za nych
z wy stą pie niem CO VID -19” i ich wpły wem
na moż li wość na le ży te go speł nie nia pre -
cy zyj nie okre ślo nych ele men tów świad cze -
nia wy ko naw cy. Usta wo daw ca nie zde fi -
nio wał, co na le ży ro zu mieć pod tym
po ję ciem, jed nak że wy kład nia ce lo wo -
ścio wa oraz sys te mo wa po zwa la na stwier -
dze nie, że po win no to być in ter pre to wa ne
ja ko wszel kie oko licz no ści zwią za ne z wy -
stą pie niem cho ro by CO VID -19, czy li ogra -
ni cze nie pro duk cji lub do stę pu do pod mio -
tów pu blicz nych, ob ję cie pra cow ni ków
kwa ran tan ną, ogra ni cze nie w po ru sza niu
lub pro wa dze niu okre ślo nej dzia łal no ści,
wzrost cen, nie do stęp ność pro duk tów.
W kon se kwen cji po ję cia „oko licz no ści
zwią za nych z wy stą pie niem CO VID -19” nie
na le ży utoż sa miać je dy nie z za cho ro wa -
niem na cho ro bę CO VID -19.

Na le ży pa mię tać, że obo wią zek wza jem -
ne go in for mo wa nia się stron o ww. oko licz -
no ściach po wsta je wte dy, kie dy wska za -
ne oko licz no ści zwią za ne z wy stą pie niem
CO VID -19 ma ją lub mo gą mieć wpływ
na na le ży te wy ko na nie umo wy w spra wie
za mó wie nia pu blicz ne go. To sy tu acja,
w któ rej na przy kład ogra ni cze nie do -
stęp no ści ma te ria łów nie zbęd nych do wy -
ko na nia prac mo że mieć wpływ na ter mi -
no wość do staw dla za ma wia ją ce go lub
ogra ni cze nie prze miesz cze nia się i za cho -
wa nie re żi mu sa ni tar ne go mo że mieć
wpływ na or ga ni zo wa nie spo tkań w spra -
wie re ali zo wa ne go za mó wie nia. Jed nak -
że nie każ da oko licz ność zwią za na z wy -
stą pie niem CO VID -19 bę dzie mia ła wpływ
lub mo gła mieć wpływ na na le ży te wy ko -
na nie umo wy, o czym też na le ży pa mię tać. 

W cza sie pan de mii wie le zo bo wią zań nie
mo że być re ali zo wa nych zgod nie z za mie -
rze nia mi stron umo wy. Obec na sy tu acja
wy wo łu je więc spo ro wąt pli wo ści praw nych.
Wie lu przed się bior ców za sta na wia się, czy
ka ry umow ne są na leż ne za ma wia ją ce mu
w sy tu acji np. do nie ter mi no we go wy ko na -
nia za mó wie nia doj dzie na sku tek wpły wu
pan de mii.

W od nie sie niu do po wyż sze go na le ży
za uwa żyć, że za rów no w przy pad ku do -

cho dze nia przez wie rzy cie la ka ry umow -
nej lub od szko do wa nia na pod sta wie
art. 471 kc dłuż nik mo że zwol nić się
z obo wiąz ku za pła ty ka ry umow nej lub od -
szko do wa nia wy ka zu jąc, że nie wy ko na nie
lub nie na le ży te wy ko na nie zo bo wią za nia
wy ni ka z oko licz no ści, za któ re nie po no -
si od po wie dzial no ści. In ny mi sło wy, w nie -
któ rych przy pad kach dłuż nik nie bę dzie zo -
bo wią za ny do za pła ty ka ry umow nej, tj. np.
w przy pad ku, gdy kon kret ne na ru sze nie
umo wy wy ni ka z przy czyn od nie go nie za -
leż nych i nie za wi nio nych.

Po gląd ta ki znaj du je po twier dze nie
w wy ro ku Są du Ape la cyj ne go w Ka to wi -
cach z dnia 10 grud nia 2013 r. sygn.
akt V ACa 534/13, zgod nie z któ rym:
„Pod kre ślić jed nak na le ży, że obo wią zek
za pła ty ka ry umow nej za opóź nie nie po -
wsta je wów czas, gdy na ru sze nie zo bo wią -
za nia po wsta ło na sku tek oko licz no ści,
za któ re dłuż nik po no si od po wie dzial -
ność. (por. wy rok SN z dnia 16 stycz -
nia 2013 r., sygn. akt II CSK 331/12).”

Po dob ny wnio sek wy ni ka z wy ro ku Są -
du Ape la cyj ne go w Bia łym sto ku z dnia
23 wrze śnia 2016 ro ku, sygn.
akt I ACa 302/16:”Zo bo wią za ny do za pła -
ty ka ry umow nej mo że bro nić się za rzu -
tem – po dob nie jak każ dy dłuż nik zo bo wią -
za ny do na pra wie nia szko dy wy ni kłej
z nie wy ko na nia lub nie na le ży te go wy ko -
na nia zo bo wią za nia – że owo nie wy ko na -
nie lub nie na le ży te wy ko na nie zo bo wią za -
nia jest na stęp stwem oko licz no ści, za któ re
dłuż nik nie po no si od po wie dzial no -
ści – art. 471 k.c.”

W prak ty ce mo że wy stą pić sy tu acja,
w któ rej po mi mo fak tycz ne go za koń cze nia
prac, wy ko naw ca do świad czy bra ku moż -
li wo ści wy ko na nia np. ostat nie go obo -
wiąz ku umow ne go, tj. bra ku moż li wo ści
uzy ska nia po zwo le nia na użyt ko wa nie, a to
z uwa gi na fakt, iż or ga ny ad mi ni stra cji pu -
blicz nej w związ ku z ko ro na wi ru sem bę -
dą cza so wo za mknię te al bo bę dą pra co -
wa ły w try bie pra cy zdal nej, po wo du jąc
znacz nie wol niej sze tem po za ła twia nia
spraw.

Mo że za tem oka zać się, że czas ocze -
ki wa nia na uzy ska nie de cy zji o po zwo le -
niu na użyt ko wa nie bu dyn ku znacz nie
się wy dłu ży. Ta ka zaś oko licz ność mo że
być rów nież kwa li fi ko wa na ja ko re zul tat wy -
stą pie nia pan de mii ja ko si ły wyż szej wy -
łą cza jąc od po wie dzial ność wy ko naw cy
za nie wy ko na nie obo wiąz ku umow ne go
w ter mi nie. Jed nak udo wod nie nie te go bę -
dzie obar cza ło pod miot, któ re go za mia rem
bę dzie po wo ła nie się na ta ką oko licz -
ność. W związ ku z tym na le ży w każ dym
te go ty pu przy pad ku przy go to wać wia ry -
god ne do wo dy po twier dza ją ce, że kon kret -
ne zda rze nia wy ni ka ją ce z epi de mii mia -
ły miej sce i re al ny wpływ na opóź nie nie.
Od po sia da nych środ ków do wo do wych za -
le żeć bę dzie bo wiem sku tecz ność ar gu -
men tów, któ re po ten cjal nie mo gą po zwo -

lić na uchy le nie się od skut ku praw ne go
nie wy ko na nia lub nie na le ży te go wy ko na -
nia umo wy. Ta kim po twier dze niem mo że
być np. otrzy ma na z urzę du in for ma cja
o za wie sze niu re ali za cji za dań zwią za nych
z od bio ra mi czy wpi sy w dzien ni ku bu do -
wy po twier dza ją ce stan za awan so wa nia
prac przed wy stą pie niem utrud nień wy ni -
ka ją cych z epi de mii.

In ny mi do wo da mi w kon tek ście re ali zo -
wa nych kon trak tów bu do wal nych mo gą
być np. za świad cze nia le kar skie o prze by -
wa niu pra cow ni ków w izo la cji do mo wej
w związ ku z za ka że niem ko ro na wi ru sem,
de cy zje wy da ne przez SA NE PID do ty czą -
ce obo wiąz ku od by cia kwa ran tan ny lub izo -
la cji do mo wej, po zy tyw ny wy nik te stu
na SARS -CoV -2, za świad cze nia do staw -
ców o opóź nio nych do sta wach itp.

Re asu mu jąc do tych cza so we roz wa -
ża nia na le ży stwier dzić, że sy tu acja zwią -
za na z epi de mią ko ro na wi ru sa SARS -
-CoV -2 jest od sa me go po cząt ku
nie zmier nie dy na micz na. Trud no okre ślić,
ja kie dal sze ob ostrze nia i za ka zy wpro -
wa dzi rząd i usta wo daw ca w za kre sie
prze miesz cza nia się osób oraz wy ko ny -
wa nia dzia łal no ści go spo dar czej oraz
jak zmie nią się już ist nie ją ce. Z pew no -
ścią ni niej szy ar ty kuł nie wy czer pu je
w peł ni te ma tu, nie mniej je go ce lem jest
wska za nie nie zbęd nych na rzę dzi i in stru -
men tów praw nych do wy ko rzy sta nia
w dzia łal no ści przed się bior ców bu dow la -
nych, a tak że ukie run ko wa nie na po żą da -
ne dzia ła nia pod mio tów, któ re za mie rza -
ją do ku men to wać wpływ pan de mii
na re ali za cję kon trak tów. 

To�masz�Suł�kow�ski�
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Usta wa z dnia 5 grud nia 2008 r. o za po bie ga niu oraz
zwal cza niu za ka żeń i cho rób za kaź nych u lu dzi
(t. j. Dz.U. 2020 poz. 1845 z późn. zm.)
Wy rok Są du Ape la cyj ne go w Lu bli nie z dnia 19 li -
sto pa da 2019 r. sygn., III APa 15/19
Tekst jed no li ty Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.
Tekst jed no li ty Dz.U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.
wy rok Są du Ape la cyj ne go w Ka to wi cach z dnia 10
grud nia 2013 r. sygn. akt V ACa 534/13
wy rok Są du Ape la cyj ne go w Bia łym sto ku z dnia 23
wrze śnia 2016 ro ku, sygn. akt I ACa 302/16



REKOMENDACJE RADY ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA

Ar�ka�diusz�Chę�ciń�ski
Pre zy dent Mia sta So sno wiec

prof.�dr�hab.�inż.�Ar�ka�diusz�Mę�żyk
Rek tor Po li tech ni ki Ślą skiej

prof.�zw.�dr�hab.�inż.�arch.�Adam�Li�sik

dr�hab.�inż.�Ma�ciej�Ma�jor,�prof.�PCz.
Dzie kan Wy dzia łu Bu dow nic twa Po li tech ni ki Czę sto chow skiej

Elż�bie�ta�Kwie�ciń�ska
Po wia to wy In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go w By to miu

Jo�an�na�Koch�-Ku�bas
Pre zes Za rzą du Re gio nal ne go Związ ku Re wi zyj ne go Spół dziel czo ści Miesz ka nio wej w Ka to wi cach

Ewa�Czyż
Pre zes Za rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Za chod nia” w Gli wi cach

Ma�rek�Ko�pel
Pre zes Za rzą du Cho rzow skiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej

Ma�riusz�Ryb�ka
Wła ści ciel MRCon struc tion sp. z o.o.

Laureaci�Tytułu�Honorowego

„OSOBOWOŚć�BUDOWNICTWA�ŚLĄSKIEGO”�2020
Ro�man�Ol�szew�ski

b. Na czel nik Wy dzia łu Bu dow nic twa Urzę du Mia sta Ka to wi ce

dr�Ka�zi�mierz�Ko�niecz�ny
Kie row nik Od dzia łu Ślą skie go In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej 

Laureaci�Tytułu

„AUTORYTET�–�BUDOWNICTWA
I�GOSPODARKI�ŚLĄSKIEJ”�2020




