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Oficyna Wydawnicza POLCEN przedk³ada drugie wydanie ksi¹¿ki pt. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wed³ug stanu prawnego na dzieñ 1 stycznia 2016 r. Przewodnik ten komentuje zmiany nastêpuj¹cych ustawy:
1) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 443)  która usprawni³a proces budowlany
poprzez uproszczenie i skrócenie procedur budowlanych polegaj¹ce m.in. na:
zniesieniu obowi¹zku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowê (i zast¹pienie go obowi¹zkiem zg³oszenia) w stosunku do niektórych obiektów budowlanych (np. wolno stoj¹cych budynków jednorodzinnych), dla których taki
wymóg dot¹d istnia³;
rezygnacji z obowi¹zku za³¹czania do projektu budowlanego owiadczeñ
o zapewnieniu i warunkach dostaw energii, wody, ciep³a i gazu.
2) Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o systemie oceny zgodnoci
(Dz.U. poz. 1165). Ustawa ta wprowadzi³a m.in. zmiany w ustawie Prawo budowlane (art. 5 ust. 1 pkt 1) polegaj¹ce na przeniesieniu z rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) szeciu podstawowych wymagañ, jakim
powinny odpowiadaæ obiekty budowlane. Dotyczy³y one:
nonoci i statecznoci konstrukcji,
bezpieczeñstwa po¿arowego,
higieny, zdrowia i rodowiska,
bezpieczeñstwa u¿ytkowania i dostêpnoci obiektów,
ochrony przed ha³asem,
oszczêdnoci energii i izolacyjnoci cieplnej,
zrównowa¿onego wykorzystania zasobów naturalnych.
Z powy¿szego wynika, ¿e wprowadzono nowe wymaganie podstawowe dotycz¹ce zrównowa¿onego wykorzystania zasobów naturalnych oraz zmieniono nazwê
wymagañ podstawowych dotycz¹cych bezpieczeñstwa konstrukcji na wymagania
dotycz¹ce nonoci i statecznoci konstrukcji oraz bezpieczeñstwa u¿ytkowania
na bezpieczeñstwa u¿ytkowania i dostêpnoci obiektów.
3) Ustawa z dnia 10 wrzenia 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy
Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. poz. 1549), która wprowadzi³a nowy rodzaj kontroli w art. 62
ust. 4A: W przypadku zg³oszenia przez osoby zamieszkuj¹ce lokal mieszkalny znajduj¹cy siê w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych
wzglêdami technicznymi lub u¿ytkowymi ingerencji lub naruszeñ, powoduj¹cych, ¿e nie s¹ spe³nione warunki okrelone w art. 5 ust 2 Pb. Zgodnie z art. 62
ust. 2a kontrolê tê w³aciciel lub zarz¹dca jest zobowi¹zany przeprowadziæ
w terminie 3 dni od otrzymania zg³oszenia.
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Ponadto wspomnieæ nale¿y o ustawie z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce
energetycznej, która wesz³a w ¿ycie w dniu 09.03.2015 r. Ustawa ta okreli³a:
zasady sporz¹dzania wiadectw charakterystyki energetycznej;
zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach;
zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej
budynków;
sposób opracowania krajowego planu dzia³añ maj¹cego na celu zwiêkszenie
liczby budynków o niskim zu¿yciu energii (przepisy art. 39 i art. 45 w tym zakresie wesz³y w ¿ycie w dniu z dniem 23.09.2014 r.).
Nale¿y podkreliæ, ¿e przed dniem 09.03.2015 r. kwestie zwi¹zane ze wiadectwami charakterystyki energetycznej i kontrol¹ systemów ogrzewania i klimatyzacji by³y
uregulowane w ustawie z dnia 7.07.1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.
1409 oraz z 2014 r. poz. 40). Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków uchyli³a wszystkie przepisy dotycz¹ce sporz¹dzania wiadectw charakterystyki energetycznej zawarte do dnia 09.03.2015 r. w ustawie  Prawo budowlane oraz art. 62 ust. 1
pkt 1b, 5 i 6 ww. ustawy dotycz¹ce kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji.
Aktualnie obowi¹zek dokonywania okresowych kontroli, zró¿nicowanych w odniesieniu do zakresu i przedmiotu kontroli, jest uregulowany w:
art. 62 ust. 1 ustawy  Prawo budowlane oraz
art. 23 ustawy  O charakterystyce energetycznej budynków.
Artyku³ 23 ust. 1 ustawy  O charakterystyce energetycznej budynków  stanowi,
¿e w³aciciel lub zarz¹dca budynku jest obowi¹zany poddaæ budynki w czasie ich
u¿ytkowania kontroli:
a) okresowej, polegaj¹cej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzglêdnieniem efektywnoci energetycznej kot³ów oraz dostosowania
ich mocy do potrzeb u¿ytkowych:
co najmniej raz na 5 lat  dla kot³ów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW
do 100 kW,
co najmniej raz na 2 lata  dla kot³ów opalanych paliwem ciek³ym lub sta³ym
o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
co najmniej raz na 4 lata  dla kot³ów opalanych gazem o nominalnej mocy
cieplnej ponad 100 kW;
b) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegaj¹cej na ocenie efektywnoci energetycznej zastosowanych urz¹dzeñ ch³odniczych o mocy ch³odniczej nominalnej wiêkszej ni¿ 12 kW.
Przewodnik ten zawiera praktyczne wskazówki nie tylko dla profesjonalistów, ale
równie¿ dla ka¿dego zajmuj¹cego siê przygotowaniem, wykonywaniem i eksploatowaniem obiektów budowlanych.
W opracowaniu zawarto ok. 110 szczegó³owych rysunków i 6 tabel obrazuj¹cych
stosowane procedury postêpowania w procesie inwestycyjno-budowlanym.
Redakcja
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Niniejsza praca jest powiêcona zagadnieniom wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w Polsce przez architektów i in¿ynierów
budownictwa. Zawody architekta i in¿yniera budownictwa s¹ zaliczane do zawodów zaufania publicznego z uwagi na ich znaczenie dla kszta³towania bezpieczeñstwa obiektów budowlanych, stanowi¹cych materialne ramy ¿ycia cz³owieka.
Architekci i in¿ynierowie budownictwa w Polsce s¹ zrzeszeni w Izbach Samorz¹du Zawodowego spe³niaj¹cych istotn¹ funkcjê w realizacji tych zawodów zaufania
publicznego, sprawuj¹cych pieczê nad nale¿ytym ich wykonywaniem. W ksi¹¿ce
przedstawiono podstawowe informacje na temat organizacji, organów i zakresu
dzia³alnoci Izb Samorz¹du Zawodowego architektów i in¿ynierów budownictwa.
Omówiono tak¿e szereg zagadnieñ wa¿nych z punktu widzenia realizacji ww.
funkcji technicznych, których dobra znajomoæ determinuje w³aciwe ich
wykonywanie. Prezentuj¹c przepisy prawa z obszaru budownictwa, wykorzystywane w ramach wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wyeksponowano najwa¿niejsze informacje w zakresie niektórych przepisów.
Du¿o uwagi powiecono omówieniu wymagañ z dziedziny projektowania, wykonywania, u¿ytkowania i utrzymywania obiektów budowlanych stwarzaj¹cych spore problemy w procesie budowlanym.
Za samodzieln¹ funkcjê techniczn¹ w budownictwie uwa¿a siê dzia³alnoæ
zwi¹zan¹ z koniecznoci¹ fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego
rozwi¹zania zagadnieñ architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. W pracy szczegó³owo okrelono te dzia³alnoci oraz podano zasady
i uwarunkowania ich wykonywania, a tak¿e wymagania dotycz¹ce osób mog¹cych te funkcje realizowaæ. Na podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e przepisy prawa
traktuj¹ wyranie, ¿e chodzi tu o osoby, które te funkcje, wa¿ne z punktu widzenia bezpieczeñstwa obiektów budowlanych, wykonuj¹ samodzielnie. W takim
sformu³owaniu zawieraj¹ siê w szczególnoci wymagania adresowane do konkretnych osób, które indywidualnie odpowiadaj¹ za wykonywanie tych funkcji
zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nale¿yt¹ starannoæ
w wykonywaniu pracy, jej w³aciw¹ organizacjê, bezpieczeñstwo i jakoæ. Na tle
ww. wymagañ omówiono m.in. zagadnienie prowadzenia centralnych rejestrów
dotycz¹cych ww. osób przez G³ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Ze wzglêdu na to, ¿e realizacja samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczy szeroko rozumianego procesu budowlanego (zarówno inwestycyjnego, jak i eksploatacyjnego), w ksi¹¿ce omówiono ten proces, eksponuj¹c
jego cele, obiekty budowlane stanowi¹ce przedmioty tego procesu, a tak¿e podmioty w nim uczestnicz¹ce  w charakterze inwestora, projektanta, kierownika
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budowy, kierownika robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
Szczegó³owo omówiono rolê osób pe³ni¹cych samodzielne funkcje techniczne
w procesach inwestycyjnym i eksploatacyjnym. Zwrócono uwagê, ¿e przepisy
polskiego prawa budowlanego przewiduj¹, od pocz¹tku ich funkcjonowania,
uczestnictwo w procesie budowlanym osób posiadaj¹cych odpowiednie kwalifikacje zawodowe, którym ustawodawca nadaje szczególn¹ rangê przez okrelenie
czynnoci uznawanych za samodzielne funkcje techniczne i wymagañ stawianych
osobom, które te czynnoci mog¹ realizowaæ. Wymagania te zawieraj¹ ogólne
i szczegó³owe obowi¹zki, a tak¿e prawa odnosz¹ce siê do osób pe³ni¹cych ró¿ne
zadania w ramach realizacji funkcji technicznych. Zatem dla pe³nej i w³aciwej
realizacji tych funkcji niezbêdna jest dobra znajomoæ przepisów prawa budowlanego, a tak¿e szeregu innych przepisów (w tym techniczno-budowlanych), okrelaj¹cych wymagania w zakresie projektowania, wykonywania robót budowlanych, a nastêpnie u¿ytkowania i utrzymywania obiektów budowlanych.
Podstawowym kryterium umo¿liwiaj¹cym pe³nienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest posiadanie uprawnieñ budowlanych. W zwi¹zku z tym
w publikacji omówiono to zagadnienie oraz wymagania konieczne do spe³nienia dla
uzyskania uprawnieñ budowlanych w poszczególnych specjalnociach, tryb uzyskiwania uprawnieñ budowlanych i specjalizacji techniczno-budowlanych, a tak¿e procedury ich uzyskiwania w Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) oraz w Polskiej Izbie In¿ynierów Budownictwa (PIIB). Omówiono równie¿ zasady i procedury
uznawania przez PIIB oraz IARP wykszta³cenia technicznego i praktyki odbywanej poza obszarem naszego kraju przez architektów i in¿ynierów budownictwa  obywateli
krajów UE planuj¹cych wykonywaæ samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
na obszarze naszego kraju,oraz procedury dopuszczania architektów oraz in¿ynierów
budownictwa do wiadczenia us³ug transgranicznych na obszarze Polski.
Wyszczególniono czynnoci techniczne, do których wykonywania upowa¿niaj¹
uprawnienia budowlane w okrelonych specjalnociach. Omówiono zagadnienie rzeczoznawstwa budowlanego, w tym rzeczoznawstwa stowarzyszeniowego i instytucjonalnego, rodzaje i zakresy uprawnieñ rzeczoznawców budowlanych, wymagania
konieczne do spe³nienia dla uzyskania tytu³u rzeczoznawcy budowlanego, a tak¿e
tryb uzyskiwania tego tytu³u. Przedstawiono procedurê uzyskiwania tytu³u rzeczoznawcy budowlanego nadawanego przez PIIB oraz procedurê nadawania przez IARP
tytu³u rzeczoznawcy budowlanego w specjalnoci architektonicznej. Scharakteryzowano rolê i zadania rzeczoznawców budowlanych w procesie budowlanym.
Z dowiadczenia osób pe³ni¹cych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wynika, ¿e wiêkszym problemem ni¿ zdobycie uprawnieñ budowlanych,
a nawet specjalizacji techniczno-budowlanej czy tytu³u rzeczoznawcy budowlanego,
jest póniejsze pe³nienie tych odpowiedzialnych funkcji. Posiadanie uprawnieñ
budowlanych to tylko przepustka do licznych obowi¹zków zwi¹zanych z realizacj¹ z³o¿onych i zró¿nicowanych zadañ techniczno-organizacyjnych (wchodz¹cych
w zakres samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) w poczuciu
ci¹g³ego zagro¿enia odpowiedzialnoci¹. W zwi¹zku z tym warto ci¹gle pog³êbiaæ
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wiedzê techniczn¹ i prawn¹, zwi¹zan¹ z realizacj¹ ró¿nych obiektów budowlanych, charakteryzuj¹c¹ siê zró¿nicowaniem wynikaj¹cym z ró¿norodnoci
rodzajowej obiektów budowlanych oraz ich uwarunkowañ lokalizacyjnych, rodowiskowych i spo³ecznych.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, w opracowaniu zawarto niezbêdne wiadomoci
w zakresie dzia³añ organów administracji publicznej, w³aciwych w sprawach robót i obiektów budowlanych  w szczególnoci informacje o dzia³alnoci kontrolnej tych organów, odnosz¹cej siê do osób pe³ni¹cych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i ich roli w procesie budowlanym.
Dokonano pog³êbionej analizy wymagañ stawianych obiektom budowlanym w art.
5 ustawy  Prawo budowlane, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na wyjanienie istoty podstawowych wymagañ, odnosz¹cych siê do szeroko rozumianego bezpieczeñstwa
obiektu budowlanego oraz szeregu wymagañ u¿ytkowych wyeksponowanych w ww.
przepisie  które musz¹ byæ zapewnione w procesie projektowania, budowy, a tak¿e
podczas eksploatacji obiektów budowlanych. Przedstawiono definicje i klasyfikacje
robót budowlanych, przyjête w przepisach prawa budowlanego oraz w statystyce budowlanej. Wyjaniono równie¿ zasady analizy robót budowlanych z uwagi na uwarunkowania prawne ich realizacji. Przedstawiono sprawiaj¹ce szereg k³opotów zagadnienie budowy przy³¹czy. Poruszono tak¿e temat samowoli w procesie budowlanym
(a tak¿e prawne mo¿liwoci ich legalizacji), wskazuj¹c na problemy zwi¹zane z udzia³em w ich realizacji osób pe³ni¹cych samodzielne funkcje techniczne. Omówiono
obowi¹zki i uprawnienia osób uczestnicz¹cych w inwestycyjnym i eksploatacyjnym
procesie budowlanym, eksponuj¹c wiele praktycznych aspektów tych dzia³alnoci.
Przedstawiono zagadnienie diagnostyki budowlanej, w tym wymagania zwi¹zane
z dokonywaniem okresowych kontroli obiektów budowlanych, a tak¿e wykonywaniem opracowañ technicznych w ramach pe³nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wyjaniaj¹c problem kompetencji do wykonywania ró¿nych
opracowañ technicznych. Zasygnalizowano podstawowe elementy procedury oceny
stanu konstrukcji istniej¹cych obiektów budowlanych.
Uwzglêdniaj¹c rozwój wiedzy technicznej i problemy dotycz¹ce w³aciwego odczytania licznych przepisów prawa, zwrócono uwagê na zagadnienie doskonalenia
zawodowego oraz potrzebê wyjaniania przepisów w dzia³alnoci osób pe³ni¹cych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Omówiono zagadnienie odpowiedzialnoci prawnej osób sprawuj¹cych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w warunkach naruszaj¹cych przepisy
prawa budowlanego, eksponuj¹c zagadnienie odpowiedzialnoci cywilnej, karnej
i zawodowej, a tak¿e odpowiedzialnoci dyscyplinarnej zwi¹zanej z naruszeniem
przepisów w zakresie funkcjonowania tych osób w ramach Izb Samorz¹du Zawodowego. Przedstawiono zagadnienia ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej
osób pe³ni¹cych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Zawarte w ksi¹¿ce informacje mog¹ byæ przydatne dla w³aciwego wype³niania obowi¹zków zwi¹zanych ze sprawowaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, gdy¿ zawieraj¹ nie tylko cytaty z przepisów prawa, ale
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równie¿ poszerzony komentarz do tych przepisów, a tak¿e informacje dotycz¹ce
realizacji ustawowych zadañ przez organy administracji publicznej w³aciwe
w sprawach robót i obiektów budowlanych.
Ksi¹¿ka kierowana jest do szerokiego grona odbiorców  zarówno do tych, którzy
planuj¹ podj¹æ wysi³ek zdobycia uprawnieñ budowlanych, aby staæ siê cz³onkami
zbiorowoci specjalistów architektów i in¿ynierów budownictwa wykonuj¹cych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, jak równie¿ do osób posiadaj¹cych
ju¿ uprawnienia budowlane, ale zamierzaj¹cych pog³êbiæ stopieñ wtajemniczenia
zawodowego przez zdobycie specjalizacji, a tak¿e tytu³u rzeczoznawcy budowlanego. Ponadto publikacja mo¿e byæ przydatna dla wszystkich osób realizuj¹cych
odpowiedzialne zadania w zakresie: projektowania obiektów budowlanych, nadzorowania robót budowlanych zwi¹zanych z budow¹ nowych obiektów budowlanych
(oraz rozbudow¹, nadbudow¹ i odbudow¹ obiektów istniej¹cych), nadzorowania robót budowlanych w istniej¹cych obiektach budowlanych (remont, przebudowa,
monta¿ i rozbiórka), dokonywania okresowych kontroli, a tak¿e diagnostyki budowlanej w procesie budowy i eksploatacji obiektów budowlanych.
W wyjanieniach dotycz¹cych wymienionych zagadnieñ nawi¹zano m.in. do publikacji wydawnictw: PIIB In¿ynier Budownictwa, IARP Zawód: Architekt, orzeczeñ s¹dowych (WSA, NSA, S¹du najwy¿szego) i orzeczeñ Krajowej Izby Odwo³awczej, wyjanieñ i stanowisk zawartych na stronie internetowej G³ównego Urzêdu Nadzoru Budowlanego oraz na stronach internetowych PIIB i IARP. Wiele informacji
przedstawiono w konwencji pytañ i poszerzonych odpowiedzi.
Ksi¹¿ka zawiera obszerny zakres zagadnieñ, które mog¹ byæ przydatne nie tylko przy zdobywaniu uprawnieñ budowlanych, specjalizacji i tytu³ów rzeczoznawców budowlanych, uzyskiwaniu przez obywateli UE potwierdzenia kwalifikacji,
lecz tak¿e podczas pe³nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Tym samym zebranie tych tematów w jednym wydawnictwie mo¿e upowa¿niaæ do traktowania ksi¹¿ki jako przewodnika po procesie budowlanym, zarówno
inwestycyjnym, jak i eksploatacyjnym.
W opracowaniu zawarto liczne schematy, rysunki i algorytmy graficzne obrazuj¹ce stosowane procedury postêpowania, maj¹ce na celu przybli¿enie odbiorcom z³o¿onej problematyki stanowi¹cej przedmiot niniejszej ksi¹¿ki. W ksi¹¿ce
uwzglêdniono zmiany w przepisach prawa budowlanego wprowadzone:
 ustaw¹ z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
(Dz.U. 2014 r., poz. 1200)  która wesz³a w ¿ycie w dniu 09.03.2015 r. oraz
 omioma zmianami dokonanymi w 2015 r. w ustawie  Prawo budowlane
(Dz.U. z 2015 r., poz. 528, 443, 774, 1265, 1777, 1642, 1165 i 1549)
Bêdziemy wdziêczni Czytelnikom za uwagi i sugestie dotycz¹ce uk³adu i zakresu
ksi¹¿ki, które pozwol¹ na doskonalenie treci w ewentualnych dalszych jej wydaniach.
Z powa¿aniem autorzy
Adam Bary³ka i Jerzy Bary³ka
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1. • ród³a prawa
Do róde³ prawa reguluj¹cych wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zaliczamy:
1. Przepisy okrelaj¹ce wymagania w zakresie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
a) ustawa z dnia 7.07.1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409)
[ZAP 1]*;
b) ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorz¹dach zawodowych architektów
oraz in¿ynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946 t.j.) okrelaj¹ca
organizacjê i zadania samorz¹dów zawodowych architektów oraz in¿ynierów budownictwa, a tak¿e prawa i obowi¹zki cz³onków tych samorz¹dów
[ZAP 1.1];
c) ustawa z dnia 14.06.1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 267) [ZAP 68];
d) rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
z 2014 r. poz. 1278) [ZAP 3];
e) rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23.10.2014 r.
w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych
* ZAP 1 oznacza numer (kod) Zbioru Aktów Prawnych (ZAP) zwi¹zanych z budownictwem, odrêbne wymien-

nokartkowe wydawnictwo POLCEN, kwartalnie aktualizowane.
UWAGA Wszystkie wymienione w dalszej czêci ksi¹¿ki akty prawne, których znajomoæ jest wymagana do
egzaminu na uprawnienia budowlane, znajduj¹ siê w ZAP-ie (przyp red.).
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Zgodnie z treci¹ art. 12 ust. 5 specustawy drogowej, do ustalenia wysokoci
i wyp³acenia odszkodowania stosuje siê odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomociami, z zastrze¿eniem art. 18 specustawy.
Wysokoæ odszkodowania za wyw³aszczon¹ nieruchomoæ ustala siê wed³ug
stanu nieruchomoci w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz wed³ug jej wartoci z dnia, w którym
nastêpuje ustalenie wysokoci odszkodowania. Jak wskazuje przepis art. 12 ust. 4c
specustawy drogowej, je¿eli na nieruchomoci lub prawie u¿ytkowania wieczystego tej nieruchomoci zosta³y ustanowione ograniczone prawa rzeczowe z dniem,
w którym ww. decyzja sta³a siê ostateczna, prawa te wygasaj¹.

6. Problem samowoli budowlanych
6.1. Istota samowoli budowlanej
Obowi¹zuj¹ce przepisy, w szczególnoci ustawa z dnia 7.07.1994 r.  Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z pón. zm.) nie zawieraj¹ prawnej definicji samowoli budowlanej. Za samowolê budowlan¹ uznaje siê prowadzenie robót
budowlanych z naruszeniem obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, w tym przede
wszystkim przepisów ustawy Pb. Naruszeniem takim bêdzie w szczególnoci:
a) budowa obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowê albo
zg³oszenia lub jego rozbudowa (np. dobudowanie gara¿u lub piêtra),
b) budowa obiektu w sposób istotnie odbiegaj¹cy od ustaleñ i warunków okrelonych w pozwoleniu na budowê b¹d w odnonych przepisach, a tak¿e
c) zmiana sposobu u¿ytkowania budynku bez wymaganego pozwolenia.
Samowol¹ budowlan¹ bêdzie zatem równie¿:
a) prowadzenie robót budowlanych bez zapewnienia objêcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy lub nieprowadzenie dziennika budowy,
a tak¿e
b) prowadzenie robót budowlanych niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Osoby sprawuj¹ce samodzielne funkcje techniczne musz¹ mieæ wiadomoæ, ¿e
odpowiedzialnoæ za prowadzenie robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia
na budowê lub bez wymaganego zg³oszenia nie obci¹¿a jedynie inwestora finansuj¹cego prowadzenie takich robót. Osoby, które podejmuj¹ siê pe³nienia samodzielnych
funkcji technicznych przy realizacji takich robót, mog¹ odpowiadaæ z tytu³u:
a) sprawstwa pope³nienia czynu zabronionego, które dotyczy tego, kto pope³nia czyn zabroniony sam, wspólnie z inn¹ osob¹, a tak¿e ten, kto kieruje
wykonaniem przez inn¹ osobê czynu zabronionego lub
b) pomocnictwa pope³nienia czynu zabronionego, które dotyczy tego, kto
chc¹c, aby inna osoba dokona³a czynu zabronionego, albo godz¹c siê na to, u³atwia pope³nienie tego czynu  odpowiedzialnoæ w tym przypadku sprowadza
siê do granic zamiaru. Nie pope³nia czynu zabronionego ten, kto dopuszcza
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Gdzie: s  stawka op³aty wynosz¹ca 500 z³, k  wspó³czynnik kategorii obiektu budowlanego okrelany wed³ug za³¹cznika do ustawy PB, w  wspó³czynnik
wielkoci obiektu budowlanego okrelany wed³ug za³¹cznika do ustawy PB.
Przyk³ady obliczenia wielkoci op³aty legalizacyjnej w przypadkach:
a) budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego bez wymaganego pozwolenia na budowê (k = 2, w = 1);
Op³ata leg. = 50 · 500 · 2 · 1 = 50 000 z³

Roboty budowlane s¹
nadal wykonywane

Na³o¿onych obowi¹ zków
nie wykonano w terminie

W³aœciwy organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem
prowadzenie robót budowlanych (art. 48 ust. 2)
ustala wymagania dotycz¹ ce niezbêdnych zabezpieczeñ budowy,
nak³ada obowi¹ zek przedstawienia, w wyznaczonym terminie:
– zaœwiadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta
o zgodnoœci budowy z ustaleniami obowi¹ zuj¹ cego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej, w dniu
wszczêcia postêpowania, decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowi¹ zuj¹ cego
planu zagospodarowania przestrzennego;
– dokumentów do³¹ czanych do wniosku o pozwolenie na budowê,
wymienionych w art. 23 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i ust. 3 (art. 48 ust. 3)

Na³o¿one obowi¹ zki wykonano w terminie (co traktowane jest jak
wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego
i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych)

Wyst¹ pi³y naruszenia
w tym zakresie

Nak³ada postanowieniem
obowi¹ zek usuniêcia
wskazanych nieprawidlowoœci
w okreœlonym terminie
(art. 49 ust. 1)

art. 49 ust. 3

art. 48 ust. 4

art. 50a pkt 1

Nie usuniêto
w terminie

Usuniêto
w terminie

art. 49 ust. 3

W³aœciwy organ nadzoru bud.
wydaje decyzjê o nakazie rozbiórki
obiektu budowlanego

W³aœciwy organ nadzoru budowlanego bada:
zgodnoœæprojektu zagospodarowania dzia³ki lub terenu
z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
a w szczególnoœci z ustaleniami obowi¹ zuj¹ cego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
kompletnoœæprojektu budowlanego i posiadanie wymaganych
opinii, uzgodnieñ, pozwoleñ i sprawdzeñ,
wykonanie projektu budowlanego przez osobê posiadaj¹ c¹
wymagane uprawnienia budowlane.
(art. 49 ust. 1)

W³aœciwy organ nadzoru budowlanego w drodze postanowienia (na
które przys³uguje za¿alenie) ustala wysokoœæop³aty legalizacyjnej.
(art. 49 ust. 1)

Op³aty legalizacyjnej nie
wniesiono w terminie

Op³atê legalizacyjn¹
wniesiono w terminie

W³aœciwy organ nadzoru budowlanego wydaje decyzjê
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie
robót (w której tak¿e nak³ada obowi¹ zek uzyskania decyzji
o pozwoleniu na u¿ytkowanie.
(art. 49 ust. 4 i 5)

Rys. 4.7. Procedura zwi¹ zana z postêpowaniem w sprawie samowolnie prowadzonej
budowy obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowê
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