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Podział obiektów budowlanych

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy Prawo 

budowlane [1] obiektem budowlanym 

jest: budynek, budowla bądź obiekt 

małej architektury wraz z instalacjami 

zapewniającymi możliwość użytkowa-

nia obiektu zgodnie z jego przeznacze-

niem, wzniesiony z użyciem wyrobów 

budowlanych.

Ustawa [1] podaje wyjaśnienie po-

jęć mieszczących się w definicji obiek-

tu budowlanego:

budynek: obiekt budowlany, trwa-

le związany z  gruntem, wydzielony 

z  przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiadający fun-

damenty i dach;

budowla: obiekt budowlany niebę-

dący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, np.: obiekty liniowe, 

lotniska, mosty, wiadukty, estaka-

dy, tunele, przepusty, sieci technicz-

ne, wolno stojące maszty anteno-

we, wolno stojące trwale związane 

z gruntem tablice reklamowe i urzą-

dzenia reklamowe, budowle ziem-

ne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 

stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczal-

nie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje 

oporowe, nadziemne i  podziemne 

przejścia dla pieszych, sieci uzbroje-

nia terenu, budowle sportowe, cmen-

tarze, pomniki, a także części budow-

lane urządzeń technicznych (kotłów, 

pieców przemysłowych, elektrowni 

jądrowych, elektrowni wiatrowych 

i innych urządzeń) oraz fundamenty 

pod maszyny i  urządzenia jako od-

rębne pod względem technicznym 

części przedmiotów składających się 

na całość użytkową;

obiekt małej architektury: niewielkie 

obiekty np. kultu religijnego (kaplicz-

ki, krzyże przydrożne, figury i  in.), 

posągi, wodotryski i  inne obiekty ar-

chitektury ogrodowej oraz obiekty 

użytkowe służące rekreacji codziennej 

i utrzymaniu porządku (piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki i in.).

W załączniku do ustawy [1] wszyst-

kie obiekty budowlane podzielono na 

kategorie i  dla każdej z  nich podano 

współczynniki kategorii i  wielkości 

obiektu.

Artykuł 1a ustawy o  podatkach 

i  opłatach lokalnych [2] definiuje nato-

miast budowlę jako obiekt budowlany 

w  rozumieniu przepisów prawa bu-

dowlanego, niebędący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, a  także 

urządzenie budowlane w  rozumieniu 

przepisów prawa budowlanego, zwią-

zane z obiektem budowlanym, które za-

pewnia możliwość użytkowania obiek-

tu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Należności podatkowe dla budynków 

i budowli

Konsekwencją przyjęcia danej kwa-

lifikacji obiektu budowlanego jest okreś- 

lony wymiar podatku od nieruchomo-

ści, którego podstawę (w  myśl art. 4 

ustawy [2]) stanowi odpowiednio:

dla budynków lub ich części – po-

wierzchnia użytkowa;

dla budowli lub ich części związanych 

z  prowadzeniem działalności gospo-

darczej – wartość, o  której mowa 

w  przepisach o  podatkach dochodo-

wych na dzień 1 stycznia roku podat-

kowego, stanowiąca podstawę obli-

czania amortyzacji w tym roku, niepo-

mniejszona o  odpisy amortyzacyjne, 

a w przypadku budowli całkowicie za-

mortyzowanych – ich wartość z dnia 

1 stycznia roku, w którym dokonano 

ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

W  szczegółowych zastrzeżeniach 

dotyczących podstawy określania na-

leżnego podatku od nieruchomości 

ustawa [2] stanowi, że:

W artykule przedstawiono konsekwencje kwalifikacji obiektów budowlanych, definiowanych w ustawie Prawo budowlane w zakresie budynek/budowla, 

przy określaniu należności podatkowych od nieruchomości, wskazanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Podano również wybrane inter-

pretacje tego zagadnienia w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednoznaczne i spójne rozwiązanie 

problemu ma istotne znaczenie dla organów podatkowych oraz właścicieli obiektów budowlanych (podatników), których obciążenia podatkowe zostały 

określone na podstawie jednej lub drugiej kwalifikacji.

Słowa kluczowe: podatek od nieruchomości, interpretacje, budynek, budowla, orzecznictwo sądowe. 

Qualification of construction objects in the aspect of real estate tax. The article presents the consequences of the qualification of construction ob-

jects, as defined in the Construction Law in the scope of building/structure, when determining the real estate tax liability, indicated in the Act on Local 

Taxes and Fees. Selected interpretations of this issue in the jurisprudence of the Constitutional Tribunal of the Republic of Poland and the Supreme 

Administrative Court are also given. An unambiguous and consistent solution of the problem is important for tax authorities and owners of buildings 

(taxpayers) whose tax burden was determined on the basis of one or the other qualification.  

Keywords: real estate tax, interpretations, building, structure, court decisions.

Kwalifikacja obiektów budowlanych  
w aspekcie podatku od nieruchomości

*  Instytut Techniki Budowlanej.
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K
rótki opis historyczny za- 

mieszczony w części 1 teks-

tu (BiP 4/2020) prezentował, 

jak regulacje art. 9 ustawy – 

Prawo budowlane wyglądały 

do 18 września 2020 r. W niniejszym arty-

kule przeanalizowano kwestię odstępstw 

po 19 września 2020 r. Stosowne, znoweli-

zowane przepisy podane są niżej.

Art. 9. W przypadkach szczególnie uza-

sadnionych dopuszcza się odstępstwo od 

przepisów techniczno-budowlanych, o  któ-

rych mowa w art. 7. Odstępstwo nie może po-

wodować zagrożenia życia ludzi lub bezpie-

czeństwa mienia, a w stosunku do obiektów 

użyteczności publicznej i mieszkaniowego bu-

downictwa wielorodzinnego – ograniczenia 

dostępności dla potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 

19 lipca 2019 r. o  zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami, oraz nie 

może powodować pogorszenia warunków 

zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także 

stanu środowiska, po spełnieniu określonych 

warunków zamiennych.

2. Zgody na odstępstwo, po uzyskaniu 

upoważnienia ministra, który ustanowił 

przepisy techniczno-budowlane, udziela 

albo odmawia udzielenia, w  drodze po-

stanowienia, organ administracji archi-

tektoniczno-budowlanej, przed wydaniem 

decyzji o pozwoleniu na budowę albo de-

cyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

3.  Wniosek do ministra, o  którym 

mowa w ust. 2, w  sprawie upoważnienia 

do udzielenia zgody na odstępstwo organ 

administracji architektoniczno-budowla-

nej składa przed wydaniem decyzji o  po-

zwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie 

pozwolenia na budowę. Wniosek zawiera:

1) charakterystykę obiektu oraz, 

w  miarę potrzeby, projekt zago-

spodarowania działki lub terenu, 

a  jeżeli odstępstwo mogłoby mieć 

wpływ na środowisko lub nierucho-

mości sąsiednie – również projekty 

zagospodarowania tych nierucho-

mości, z uwzględnieniem istniejącej 

i projektowanej zabudowy;

2) opinię organu wnioskującego 

wraz ze szczegółowym uzasad-

nieniem o  konieczności wprowa-

dzenia odstępstwa;

3) propozycje rozwiązań zamiennych;

4) w  przypadku obiektów budowla-

nych wpisanych do rejestru zabyt-

ków lub do gminnej ewidencji zabyt-

ków oraz innych obiektów budowla-

nych usytuowanych na obszarach 

objętych ochroną konserwatorską 

– pozytywną opinię wojewódzkiego 

konserwatora zabytków w zakresie 

wnioskowanego odstępstwa;

5) w przypadku odstępstwa od prze-

pisów dotyczących bezpieczeń-

stwa pożarowego:

a) ekspertyzę rzeczoznawcy do 

spraw zabezpieczeń przeciw-

pożarowych oraz

b) postanowienie wyrażające zgo-

dę na zastosowanie rozwiązań 

zamiennych w  stosunku do 

wymagań ochrony przeciwpo-

żarowej, o którym mowa w art. 

6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierp-

nia 1991 r. o ochronie przeciw-

pożarowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1372, 1518 i 1593 oraz z 2020 r. 

poz. 471) – w przypadku obiek-

tów budowlanych istotnych ze 

względu na konieczność zapew-

nienia ochrony życia, zdrowia, 

mienia lub środowiska przed po-

żarem, klęską żywiołową lub in-

nym miejscowym zagrożeniem, 

o  których mowa w  przepisach 

wydanych na podstawie art. 6g 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  

o ochronie przeciwpożarowej;

6) w przypadku odstępstw dotyczących 

wymagań higienicznych i  zdrowot-

nych – pozytywną opinię w zakresie 

proponowanych rozwiązań pań-

stwowego wojewódzkiego inspekto-

ra sanitarnego.

4. Minister, o którym mowa w ust. 2, 

może uzależnić upoważnienie do wyra-

żenia zgody na odstępstwo od spełnienia 

dodatkowych warunków.

W artykule omówiono zagadnienia związane z uzyskiwaniem zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na odstępstwo od przepisów 

techniczno-budowlanych na etapie projektowania obiektów budowlanych, koniecznej dla możliwości uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wraz 

ze zmianami w tym zakresie wprowadzonymi ostatnią nowelizacją ustawy Prawo budowlane. 

Słowa kluczowe: przepisy techniczno-budowlane, wniosek, organ administracji architektoniczno-budowlanej, decyzja o pozwoleniu na budowę, upo-

ważnienie ministra, odstępstwo.

Deviation from technical and construction regulations (part 2). The article discusses the issues related to obtaining the consent of the architectural-

-construction administration body for a deviation from the technical-construction regulations at the stage of designing buildings, necessary for the 

possibility of obtaining a building permit, together with the changes in this respect introduced by the latest amendment to the Construction Law.

Keywords: technical and construction regulations, application, architectural and construction administration body, building permit decision has 

a construction permit, minister’s authorisation, deviation.

Odstępstwa od przepisów 
techniczno-budowlanych (cz. 2)

dr inż. Jerzy Dylewski*
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W
dniu 19 września 

2020 r. weszły w ży-

cie przepisy nowe- 

lizujące ustawę 

z dnia 7 lipca 1994 r.  

Prawo budowlane (dalej: „Pr. bud.”). 

Jedną ze zmian jest wyodrębnienie do 

osobnego rozdziału przepisów dotyczą-

cych samowoli budowlanej. Rozdział 5a 

jest poświęcony postępowaniu w spra-

wie rozpoczęcia i  prowadzenia robót 

budowlanych z  naruszeniem ustawy. 

Znowelizowane Pr. bud. ma na celu 

m.in. uproszczenie postępowania le-

galizacyjnego samowoli budowlanych  

– nielegalnych obiektów budowla-

nych, które zostały wybudowane bez 

pozwolenia na budowę, bez wymaga-

nego zgłoszenia albo pomimo wniesie-

nia sprzeciwu do tego zgłoszenia, jeże-

li od zakończenia budowy upłynęło co 

najmniej 20 lat. 

Prawo budowlane nie zawiera le-

galnej definicji samowoli budowlanej. 

Naczelny Sąd Administracyjny określił 

samowolę budowlaną jako zdarzenie 

prawne o  charakterze ciągłym, które 

powstaje w chwili rozpoczęcia budowy 

bez wymaganego pozwolenia na budo-

wę i trwa przez cały czas jej prowadze-

nia aż do jej likwidacji, a więc do mo-

mentu wydania nakazu rozbiórki lub 

legalizacji samowolnie zrealizowanego 

obiektu1. 

Najczęściej mamy do czynienia 

z  dwoma przypadkami popełnienia 

samowoli budowlanej. Pierwszy doty-

czy nieświadomego naruszenia prawa, 

które następuje w wyniku nieznajomo-

ści prawa. Z  kolei drugi jest celowym 

działaniem w celu uniknięcia m.in. pro-

cedury administracyjnej czy sporządza-

nia dokumentacji. W  związku z  czym 

samowola budowlana powstaje bez 

jakichkolwiek uzgodnień, co jednocześ-

nie może się wiązać z  niebezpieczeń-

stwem dla życia i zdrowia ludzi. Obiek-

ty nie są odbierane przez organy nad-

zoru budowlanego. Sprawcy samowoli 

budowlanych nie wykonują okreso-

wych kontroli technicznych zapewnia-

jących bezpieczne użytkowanie obiek-

tu. Samowole budowlane nie widnieją 

w ewidencji gruntów i budynków.

Ustawodawca próbował przeciw-

działać naruszeniu przepisów procesu 

budowlanego. W ciągu lat regulacje do-

tyczące zjawiska samowoli budowlanej 

różniły się w znaczy sposób.

Przepisy ustawy – Prawo budowlane 

z  1974 r. przewidywały przymusową 

rozbiórkę samowoli budowlanej albo 

przejęcie na własność państwa obiek-

tów, które zostały wybudowane na te-

renach przeznaczonych pod zabudowę 

innego rodzaju oraz które po wybudo-

waniu naraziłyby na niebezpieczeństwo 

ludzi czy mienia. Ustawodawca dopusz-

czał legalizację, jeżeli obiekt spełniał 

wymagania techniczno-budowlane i był 

zgodny z miejscowym planem zagospo-

darowania przestrzennego. 

Przepisy ustawy z 1994 r. nie prze-

widywały legalizacji samowolnie wybu-

dowanego obiektu budowlanego, gdy 

spełniał on wymagania techniczno-bu-

dowlane oraz był zgodny z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzen-

nego. Ustawodawca przewidział jednak 

możliwość zalegalizowania obiektu, je-

żeli upłynęło 5 lat od dnia zakończenia 

budowy obiektu lub jego części.

W  1997 r. dodano zapis, zgodnie 

z  którym sprawca samowoli budowla-

nej mógł zalegalizować obiekt, jeżeli 

był zgodny z ustawą o zagospodarowa-

niu przestrzennym. 

Złagodzenie przepisów nastąpiło 

w  2003 r. Ustawodawca wprowadził 

możliwość legalizacji samowoli budow-

lanej zrealizowanej bez wymaganego 

pozwolenia na budowę w sytuacji, gdy 

zostały spełnione dwie przesłanki: bu-

dowa była zgodna z przepisami o plano-

waniu i  zagospodarowaniu przestrzen-

nym oraz nie naruszała ona przepisów 

w  zakresie umożliwiającym doprowa-

dzenie obiektu budowlanego lub jego 

części do stanu zgodnego z  prawem. 

Przewidziano także możliwość legaliza-

cji budowy prowadzonej bez wymaga-

nego zgłoszenia lub pomimo wniesienia 

Nowelizacja ustawy – Prawo budowlane wyodrębniła do osobnego rozdziału przepisy dotyczące samowoli budowlanej. Omówiony rozdział 5a poświę-

cony jest m.in. uproszczonej legalizacji obiektów budowlanych wybudowanych co najmniej 20 lat temu bez pozwolenia na budowę, bez wymaganego 

zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia. Autor opisuje warunki wszczęcia postępowania uproszczonej legalizacji oraz oma-

wia pojęcia zawarte w przepisach.  

Słowa kluczowe: legalizacja, samowola budowlana, uproszczona legalizacja, prawo budowlane, opłata legalizacyjna.

Simplified legalisation of unauthorised construction. The amendment to the Construction Law has extracted the provisions on arbitrary constru-

ction into a separate chapter. The discussed chapter 5a is devoted, among others, to a simplified legalisation of building structures built at least 

20 years ago without a building permit, without a required notification or despite objections to this notification. The author describes conditions for 

commencement of simplified legalisation proceedings and discusses concepts included in the provisions. 

Keywords: legalisation, construction defect, simplified legalisation, construction law, legalisation fee.

Uproszczona legalizacja samowoli 
budowlanej

1

mgr Kornela Grotha*
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A
nalizy występujących uszko-

dzeń, awarii i katastrof bu-

dowlanych są prowadzone 

od szeregu lat w wielu kra-

jach przez analizy zagrożeń 

bezpieczeństwa obiektów budowlanych. 

Są one realizowane za pomocą ciągłych 

obserwacji (monitoringów), specjalistycz-

nych analiz techniczno-ekonomicznych 

i publikacji w różnych czasopismach oraz 

przedstawiane na naukowo-technicznych 

krajowych oraz międzynarodowych sym-

pozjach i konferencjach. 

Wnioski z  tych prac służą do dosko-

nalenia technologii programowania, pro-

jektowania, realizacji, zasad i technik re-

montów oraz modernizacji, użytkowania, 

ubezpieczania, wyceny obiektów budow-

lanych, kontraktów przetargowych, a tak-

że szkolenia studentów na uczelniach wyż-

szych oraz inżynierów i  rzeczoznawców 

budowlanych w  ramach dokształcania 

i  podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Są one potrzebne m.in. do doskonalenia 

i  nowelizacji przepisów technicznych, 

norm projektowania i  wykonawstwa, 

wytycznych i  instrukcji wykonywania, 

odbioru obiektów budowlanych oraz do 

doskonalenia wiedzy technicznej i podno-

szenia kwalifikacji zawodowych czy orga-

nizacyjnych projektantów, wykonawców, 

użytkowników i rzeczoznawców, a także 

zakresu i  form ubezpieczeń działalności 

budowlanej oraz doskonalenia eksploata-

cji, wyceny obiektów budowlanych, ryn-

ku budowlanego oraz sposobów i  tech-

nik napraw oraz wzmocnień. W artykule 

przedstawiono analizy zagrożeń bezpie-

czeństwa obiektów budowlanych, które 

wystąpiły w 2019 r.

Zbiór informacji

Zbiory informacji o  zagrożeniach 

bezpieczeństwa obiektów budowlanych 

są gromadzone w  Polsce od 1962 r.  

przez Instytut Techniki Budowlanej 

(ITB) przy współpracy z Ministerstwem 

Budownictwa, Głównym Urzędem Nad-

zoru Budowlanego (GUNB), Polskim 

Związkiem Inżynierów i Techników Bu-

downictwa (PZITB), uczelniami wyższy-

mi i ośrodkami rzeczoznawczymi.

Na podstawie zgromadzonych danych 

o zagrożeniach bezpieczeństwa obiektów 

budowlanych każdego roku sporządzano 

analizy i zestawienia statystyczne. Podsta-

wą do sporządzenia tych zestawień były 

zawsze dwa pliki: jeden z  poprzedniego 

roku oraz drugi ze wszystkich lat ubie-

głych. Każdego roku przygotowywano 

sprawozdania, które zawierały m.in. ze-

stawienia statystyczne. 

Na rysunku 1 pokazano liczby zagro-

żeń, awarii i katastrof obiektów budow-

lanych według danych zbiorczych Insty-

tutu Techniki Budowlanej oraz rejestru 

katastrof prowadzonego w  Głównym 

Urzędzie Nadzoru Budowlanego. 

Komputerowa baza danych ITB zawie-

ra dane od 1989 r. do 2006 r., natomiast re-

jestr GUNB-u jest prowadzony od 1995 r.,  

a więc od czasu, gdy ustawa Prawo budow-

lane wprowadziła obowiązek prowadze-

nia takiego rejestru (obecnie Rejestr Kata-

strof Budowlanych – system RKB). 

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz* 
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Rys. 1. Liczba zagrożeń, awarii i katastrof (rekordów) z danych ITB oraz katastrof 

w rejestrze GUNB (lata 2002–2019)

*  Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

Analiza uszkodzeń, awarii i katastrof 
budowlanych
W pracy przedstawiono wieloletnie zestawienia analiz zagrożeń, awarii i katastrof według ITB, GUNB, Rzeczoznawców Budowlanych, Wyższych Uczel-

ni i PIIB. Omówiono również analizy zagrożeń bezpieczeństwa obiektów budowlanych w 2019 r. z podziałem na okres eksploatacji, rodzaje przyczyn 

(losowych i obiektywnych), rodzaje obiektów, technologie wykonania, rodzaje zniszczenia, rodzaje materiałów, wysokości i kubatury.  

Słowa kluczowe: obiekt budowlany, katastrofa budowlana, awaria.

Analysis of damages, failures and construction disasters. The paper presents summaries of long-term analyses of threats, failures and catastrop-

hes according to ITB, GUNB, Building Experts, Higher Education Institutions and PIIB. It also discusses the analyses of safety hazards of construction 

objects in 2019 with a breakdown by period of exploitation, types of causes (random and objective) and objects, technologies of execution, types of 

destruction, types of materials, heights and volumes. 

Keywords: building object, building disaster, failure.
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P
rzystępując do realizacji 

przedsięwzięcia budowlane-

go, wszyscy uczestnicy tego 

procesu są zainteresowani in-

formacjami zarówno o dział-

ce budowlanej, jak i samym obiekcie bu-

dowlanym. W ramach opracowywanego 

projektu budowlanego jest wymagane, 

zgodnie z  rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju w  sprawie szczegółowego za-

kresu i  formy projektu budowlanego [1], 

określenie m.in. dwóch podstawowych 

wskaźników, którymi są: 

wskaźnik związany z  ukształtowa-

niem i  wielkością bryły budynku, 

określający jego powierzchnię za-

budowy, 

wskaźnik określający procentowy 

udział powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnego w całkowitej po-

wierzchni działki.

Oba te wskaźniki powinny być po-

dane w części opisowej projektu zago-

spodarowania działki lub terenu. 

Odniesienie do wskaźników po-

wierzchniowych znajduje się w § 12  

rozporządzenia [1] gdzie podano, że: 

Powierzchnie budynku [a  więc także 

jego powierzchnię zabudowy – uwa-

ga autorów] określa się zgodnie z  za-

sadami zawartymi w  Polskiej Normie 

dotyczącej określania i  obliczania 

wskaźników powierzchniowych i  ku-

baturowych wymienionej w załączniku 

do rozporządzenia […]. W załączniku 

do tego rozporządzenia wymieniona 

jest Polska Norma PN-ISO 9836 z za-

znaczeniem, że należy stosować naj-

nowszą normę opublikowaną w  ję-

zyku polskim, co oznacza, że jest to 

PN-ISO 9836:2015 [2].

Z  kolei teren biologicznie czyn-

ny jest zdefiniowany w  przepisach 

techniczno-budowlanych, a  dokładniej 

w rozporządzeniu w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowia-

dać budynki i ich usytuowanie [3], w § 3 

pkt 22, gdzie podano: Teren biologicznie 

czynny – należy przez to rozumieć teren 

o  nawierzchni urządzonej w  sposób za-

pewniający naturalną wegetację roślin 

i  retencję wód opadowych, a  także 50% 

powierzchni tarasów i  stropodachów 

z  taką nawierzchnią oraz innych po-

wierzchni zapewniających naturalną we-

getację roślin, o powierzchni nie mniejszej 

niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na 

tym terenie.

Jak pokazuje praktyka, wiele kon-

trowersji na linii deweloper–projek-

tant–organ administracji architek-

toniczno-budowlanej na etapie prac 

związanych w  szczególności z  opra-

cowywaniem projektu budowlanego 

występuje w zakresie poprawnego ob-

liczenia powierzchni zabudowy. Naj-

częściej wynika to z nieprzestrzegania 

postanowień normalizacyjnych, po-

mimo że rozporządzenie [3] (również 

jego wersja z 2012 r.) wyraźnie zobo-

wiązuje projektantów do stosowania 

postanowień normy PN-ISO 9836:2015 

[2] (w poprzedniej wersji rozporządze-

nia była to norma PN-ISO 9836:1997). 

Należy tutaj podkreślić, że norma PN-

-ISO 9836 zaliczana jest do grupy norm 

tzw. performance concept, a więc norm 

charakteryzujących się podawaniem 

wymagań formułowanych w  sposób 

ogólny (opisowy). Zastosowanie nor-

my do określonej sytuacji wymaga 

skorzystania z zasad wiedzy technicz-

nej, np. [4].

Zgodnie z normą PN-ISO 9836 po-

wierzchnię zabudowy oblicza się dla bu-

dynku w stanie wykończonym. W p. 5.1.2.2 

normy podano, że powierzchnię tę ustala 

się na podstawie rzutu obrysu zewnętrz-

nego budynku na powierzchnię terenu. 

W artykule omówiono normalizacyjne (zgodne z PN-ISO 9836) zasady obliczania powierzchni zabudowy z podaniem szeregu przykładów. Szczególną 

uwagę zwrócono na fakt, że powierzchnia zabudowy jest parametrem związanym z charakterystyką budynku i nie powinna być bezpośrednio łączona 

ze wskaźnikiem określającym procentowy udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki, gdyż kryteria ich obliczania są cał-

kowicie odrębne.  

Słowa kluczowe: powierzchnia zabudowy budynku, teren biologicznie czynny, ślad budynku.

Built-up area vs. area of biologically active land. The article discusses the standard rules (in accordance with PN-ISO 9836) for calculating the 

area of the built-up area with a number of examples. Particular attention is paid to the fact that the built-up area is a parameter associated with the 

characteristics of the building and should not be directly combined with the index determining the percentage of biologically active land in the area of 

the plot, because the criteria for their calculation are completely separate.

Keywords: building footprint, biologically active area, building footprint.

Powierzchnia zabudowy a powierzchnia 
terenu biologicznie czynnego

Wiele kontrowersji występuje w zakresie poprawnego 
obliczenia powierzchni zabudowy na etapie prac 
związanych w szczególności z opracowywaniem 
projektu budowlanego.

dr inż. Andrzej Pogorzelski, mgr inż. Jan Sieczkowski*
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Wady instalacji z pompami ciepła

Poza licznymi zaletami pompy cie-

pła mają także pewne wady, czyli słab-

sze punkty.

 Podstawową wadą instalacji grzew-

czej z  pompą ciepła są wysokie, 

początkowe nakłady inwestycyjne 

przedsięwzięcia obejmujące koszty 

zakupu urządzenia, jego montażu 

oraz budowy instalacji. Jest to kosz-

towna inwestycja charakteryzująca 

się długą stopą zwrotu poniesio-

nych nakładów co najmniej w okre-

sie kilku lub kilkunastu lat.

 Sprężarka stanowiąca element wy-

posażenia pompy ciepła jest zasilana 

energią elektryczną z jednego źródła. 

Przerwa w jej dostawie skutkuje za-

trzymaniem pracy sprężarki i całego 

układu. Rodzi to spore komplikacje 

i  niedogodności dla użytkownika 

w przypadku braku zasilania i insta-

lacji wspomagającej (agregat prą-

dowy, panele fotowoltaiczne z aku-

mulatorami, akumulatory). Z  kolei 

wyposażenie budynku w dodatkowe 

urządzenia dostarczające energię 

elektryczną do napędu sprężarki pod-

nosi koszty danego przedsięwzięcia 

inwestycyjnego.

 Powietrzna pompa ciepła emituje 

do otoczenia pewien poziom hałasu. 

Umieszczona w  części mieszkalnej 

może wpływać negatywnie na kom-

fort domowników. W  większości 

pomp ciepła dostępnych na rynku 

natężenie hałasu jest porównywal-

ne do pracy lodówki w mieszkaniu.

 Gruntowe pompy ciepła mające po-

ziome wymienniki ciepła zajmują 

znaczną powierzchnię działki, co 

ogranicza jej użytkowanie i  zago-

spodarowanie.

 Dla pomp ciepła czerpiących energię 

z  kolektorów gruntowych piono-

wych i z wody wymagane są specjal-

ne zezwolenia na budowę. Poważną 

wadą pompy ciepła w  takim przy-

padku jest konieczność wykonania 

instalacji dolnego źródła ciepła.

 Właściwe ogrzewanie budynku ze 

względu na niskotemperaturowy 

charakter źródła ciepła wymaga 

zaprojektowania i  wykonania od-

powiedniej instalacji grzewczej 

w  pełni zaspokajającej potrzeby 

domowników w  zakresie komfor-

tu termicznego w  poszczególnych 

pomieszczeniach budynku. Proble-

mem może być też przygotowanie 

ciepłej wody w odpowiedniej ilości 

i o odpowiednich parametrach tem-

peraturowych.

Problemy przy budowie systemu 

grzewczego z pompą ciepła

Prawidłowo zaprojektowany i  wy-

konany system grzewczy z  pompą cie-

pła nie powinien stwarzać użytkow-

nikowi problemów ani też generować 

dodatkowych kosztów. Właściwa jego 

eksploatacja powinna się przyczynić 

do znacznego obniżenia rachunków za 

ogrzewanie budynku czy przygotowa-

nie ciepłej wody, gwarantować znaczną 

żywotność urządzeń oraz zapewnić bez-

awaryjną pracę instalacji w  dłuższym 

okresie. Niemniej jednak w  układach 

ogrzewania mogą wystąpić tego typu 

sytuacje i zdarzenia mające negatywny 

wpływ na pracę instalacji. Błędy i uster-

ki spotykane na wszystkich etapach 

cyklu życia systemu mogą powodować 

jego niewłaściwą pracę, a nawet być po-

wodem uszkodzeń jego elementów. 

W tabeli 1 zestawiono typowe błę-

dy mogące wystąpić w czasie budowy 

systemu grzewczego z pompą ciepła na 

etapach: projektowania, montażu i eks-

ploatacji.

Błędy na etapie projektowania 

systemu

Przystępując do projektowania sy-

stemu grzewczego z  pompą ciepła, 

należy określić niezbędną ilość energii 

zapewniającej komfort cieplny w  bu-

dynku oraz właściwą temperaturę 

wody zużywanej do celów bytowych 

przez jego mieszkańców. Niestaranne 

i niedokładne oszacowanie tego para-

metru to dość często spotykany poważ-

ny błąd popełniany przez niektórych 

projektantów. Zdarza się, że podczas 

wykonywania tej czynności wcześniej 

Na polskim rynku pompy ciepła zyskują coraz większą popularność w budownictwie mieszkaniowym – zwłaszcza energooszczędnym. W kolejnej 

części artykułu przedstawiono wady instalacji z pompami ciepła. Opisano typowe błędy popełniane przy budowie systemu grzewczego. Omówiono 

błędy na etapie projektowania systemu oraz błędy montażowe i eksploatacyjne. 

Słowa kluczowe: pompy ciepła, system ogrzewania, montaż i eksploatacja.

Heat pumps – in heating technology (part 2). On the Polish market, heat pumps are becoming increasingly popular in residential buildings – espe-

cially energy-efficient ones. The next part of the article presents the disadvantages of heat pump installations. Typical mistakes made when building 

a heating system are described. Errors at the stage of system design as well as installation and operation errors are discussed.  

Keywords: heat pumps, heating system, installation and exploitation.

Pompy ciepła w technice  
grzewczej (cz. 2)

mgr Zygmunt Katolik* 
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Wprowadzenie

Budowa farmy wiatrowej wiąże się z koniecznością po-

konania szeregu trudności. Do najważniejszych zalicza się: 

prowadzenie robót w terenie pozbawionym infrastruktury, 

skomplikowane prace montażowe wież i śmigieł oraz organi-

zowanie transportu elementów ponadgabarytowych, jakimi 

są części składowe „wiatraków”. 

Prace przygotowawcze 

Decyzja dotycząca wyboru lokalizacji farmy wiatrowej po-

winna być poprzedzona przeprowadzeniem szczegółowego au-

dytu wietrzności. Badanie wiatru należy prowadzić przez okres 

jednego roku do 2 lat. Wietrzność powinna być zbadana na 

różnych wysokościach w celu ustalenia optymalnej wysokości 

wież. Taki audyt musi ponadto zawierać szczegółową analizę 

efektywności energetycznej wybranej lokalizacji. 

Zagadnienia formalne 

Budowa elektrowni wiatrowej wymaga dopełnienia sze-

regu formalności. Należy przy tym wnikliwie śledzić często 

zmieniające się uregulowania prawne. Z tego względu w ni-

niejszym tekście zostały przedstawione tylko sprawy natury 

ogólnej. 

Działanie inwestora powinno obejmować załatwienie nastę-

pujących spraw: 

uzyskanie prawa do terenu przeznaczonego pod budowę 

elektrowni wiatrowej;

opracowanie raportu oddziaływania na środowisko;

uzyskanie decyzji środowiskowej;

uzyskanie decyzji w sprawie zmiany planu zagospodaro-

wania przestrzennego;

uzyskanie od operatora systemu dystrybucyjnego warun-

ków przyłączenia elektrowni do sieci;

podpisanie umowy z operatorem systemu dystrybucyjne-

go umowy przyłączeniowej;

opracowanie projektu budowlanego;

 uzyskanie pozwolenia na budowę.

Aby otrzymać decyzję środowiskową, należy dostarczyć 

m.in. informacje o rodzaju, skali i usytuowaniu farmy wiatro-

wej, powierzchni gruntu i dotychczasowym jego wykorzysta-

niu oraz rodzaju technologii, która będzie zastosowana. Ponad-

to należy dostarczyć informacje dotyczące pokrycia gruntu sza-

tą roślinną. Przyszły użytkownik farmy, którym nie zawsze jest 

inwestor, musi posiadać koncesję wydaną przez Urząd Regula-

cji Energetyki. Taką koncesję urząd wydaje na określony czas. 

Zabezpieczenie terenu

Inwestor musi posiadać prawo do dysponowania terenem, 

na którym ma powstać farma wiatrowa. Powinna ona obejmo-

wać stosunkowo długi okres obejmujący samą budowę, urucho-

mienie i eksploatację. Zwykle powinno być to nie mniej niż 25 lat.  

Zabezpieczenie praw do gruntu powinno obejmować oprócz te-

renu samej farmy także tereny związane z dojazdem w czasie 

budowy oraz eksploatacji, jak również teren potrzebny na bu-

dowę głównego punktu zasilania (GPZ) i linii elektroenergetycz-

nych łączących farmę z istniejącą infrastrukturą sieciową. Prawo 

do korzystania z terenu można uzyskać m.in. przez zakup, naby-

cie prawa do użytkowania wieczystego lub dzierżawę. 

Przyłącza mediów dla potrzeb terenu budowy 

Obiekty zaplecza budowy oraz sprzęt mechaniczny wyma-

gają zasilania w energię elektryczną. Ponadto niezbędne jest 

zaopatrzenie w wodę pitną i do celów sanitarnych oraz wodę 

Budowa farm wiatrowych wymaga szeregu działań logistycznych niewystępujących w innych dziedzinach budownictwa. Kluczowymi problemami jest 

prowadzenie robót w terenie pozbawionym infrastruktury, organizowanie transportu elementów ponadgabarytowych oraz montaż elementów składo-

wych wiatraka. Budowa elektrowni wiatrowej musi być poprzedzona audytem wietrzności na danym terenie oraz przeprowadzeniem dość skompliko-

wanych działań formalnych. W tym zakresie problemem jest częsta zmiana przepisów.

Słowa kluczowe: audyt wietrzności, decyzja środowiskowa, elektrownia wiatrowa, operator systemu elektroenergetycznego, transport ponadgabarytowy. 

Onshore wind farms – construction organization. The construction of wind farms requires a range of logistical activities not found in other areas of 

construction. Key problems include conducting works in an area without infrastructure, organising transport of oversized elements and the assembly 

of wind turbine components. The construction of a wind power plant must be preceded by a wind audit in the given area and the performance of quite 

complicated formal actions. Frequently changing regulations are a problem in this regard. 

Keywords: windiness audit, environmental decision, wind power plant, electricity system operator, oversize transport.

Lądowe farmy wiatrowe – organizacja 
budowy
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Wstęp

W  pracy przedstawiono analizę obliczeń komputero-

wych parametrów dźwiękoizolacyjnych wybranych ścian 

i stropów budynku kubaturowego projektowanego z wykorzy-

staniem narzędzi modelowania 3D i przygotowanego dla pro-

cesu BIM. Wizualizację obiektu przedstawia rysunek 1. Obiekt 

zaprojektowano w programie Autodesk Revit 2019, wykorzy-

stując dostępne narzędzia. Projekt został wykonany w pozio-

mie rozwoju LOD 300, a niektóre komponenty w LOD 400 (por. 

[1]). Część modelu odwzorowano również w  programie IFC 

Builder, aby zawrzeć w nim dane o budowie połączeń między 

przegrodami budowlanymi. Na podstawie modelu przeprowa-

dzono obliczenia w programie AcoubatBIM, co stanowiło próbę 

oszacowania warunków akustycznych w istniejącym budynku.

Specyfika projektowania dla procesu BIM

Dla inwestycji prowadzonej w BIM wygodnie jest przy-

gotować projekt w  3D. Projekt 3D dla procesu BIM oprócz 

informacji geometrycznych zawiera szereg informacji nie-

geometrycznych, np. właściwości materiałów. Współczesne 

systemy do projektowania 3D są parametryczne i obiektowe. 

Parametryczność modelowania pozwala na zadawanie pew-

nych warunków w  postaci więzów. Odpowiednio zadane 

warunki parametryczności umożliwiają stosunkowo łatwe 

modyfikowanie projektu. Modelowanie obiektowe zakłada 

z kolei podział modelu 3D na obiekty – stropy, ściany, scho-

dy, elementy stolarki budowlanej i  inne. Obiekty mogą po-

chodzić z ogólnodostępnych tematycznych bibliotek. 

Jeżeli zbiór informacji o geometrii uzupełnimy o systema-

tykę elementów obiektu, informacje o parametrach technicz-

nych materiałów i obiektów, funkcjach konstrukcyjnych obiek-

tów, zastosowanych technologiach, kosztach, etapach realiza-

cji oraz o uniwersalny format wymiany danych, to otrzymamy 

model (projekt) BIM, na podstawie którego możemy tworzyć 

W pracy podjęto próbę oszacowania warunków akustycznych w budynku na etapie tworzenia modelu BIM. Wykonano model 3D zawierający dane 

geometryczne i niegeometryczne. Dane akustyczne uzyskano, wykorzystując program INSUL służący do modelowania akustycznego przegród bu-

dowlanych na podstawie modeli teoretycznych. Drugim źródłem danych akustycznych była biblioteka programu AcoubatBIM, powstała na podstawie 

licznych pomiarów laboratoryjnych różnych elementów budowlanych. Ze względu na szereg czynników ograniczających dokładność obliczeń niniejsza 

praca stanowi przede wszystkim prezentację aktualnych możliwości oprogramowania do modelowania akustycznego w procesie BIM. Prezentowany 

przykład pokazuje duże braki w integracji modeli BIM z programami do obliczenia izolacyjności akustycznej.

Słowa kluczowe: izolacyjność akustyczna, modelowanie akustyczne, proces BIM.

Predicting acoustic insulation of building partitions for BIM process. In this paper an attempt has been made to estimate acoustic conditions in 

a building at the stage of creating a BIM model. A 3D model containing geometrical and non-geometrical data was made. The acoustic data were 

obtained using INSUL programme used for acoustic modelling of building partitions on the basis of theoretical models. The second source of aco-

ustic data was the AcoubatBIM library, created on the basis of numerous laboratory measurements of various building elements. Due to a number of 

factors limiting the accuracy of calculations, this paper is primarily a presentation of the current capabilities of acoustic modelling software in the BIM 

process. The presented example shows large gaps in integration of BIM models with programs for calculating acoustic insulation.  

Keywords: acoustic insulation, acoustic modelling, BIM process.

Prognozowanie izolacyjności 
akustycznej przegród budowlanych 
dla procesu BIM

1

Rys. 1. Projektowany budynek mieszkalno-usługowy  

– wizualizacja1
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