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1. Wstęp

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie wpływu obowiązującego w Polsce ustawodawstwa z za-
kresu planowania przestrzennego i budownictwa na ewentualne możliwości oszczędnego gospodarowania 
społecznymi i prywatnymi pieniędzmi, publicznym i prywatnym terenem oraz czasem osób zaangażowa-
nych w rozwój przestrzenny zarówno po stronie urzędu jak i szeroko rozumianego Inwestora.

W ramach przeprowadzonej analizy obowiązującego w kraju ustawodawstwa zidentyfikowano i prze-
analizowano wybrane akty prawne mogące w istotny sposób oddziaływać na szeroko rozumianą ekonomi-
kę przekształceń urbanistycznych. Do wymienionych aktów prawnych zakwalifikowano w szczególności 
akty prawne związane z budownictwem, planowaniem przestrzennym i ochroną środowiska. Łącznie około 
dwudziestu ustaw i rozporządzeń wykonawczych.

W ramach prowadzonych prac dotyczących wpływu w/w ustawodawstwa i towarzyszących aktów wy-
konawczych na ekonomikę potencjalnych przekształceń urbanistycznych zidentyfikowanych zostały czte-
ry podstawowe zagadnienia problemowe. Poniżej przedstawiono szerszą charakterystykę tych zagadnień 
z odniesieniem do konkretnych, istniejących  rozwiązań prawnych. 

2. ZAGADNIENIE 1 – planowanie przestrzenne i prawo ochrony środowiska – czas i koszty 
definiowania przeznaczenia funkcjonalnego terenu w ramach Miejscowych Planów 

Zagospodarowania Przestrzennego i Decyzji lokalizacyjnych

2.1. Planowanie przestrzenne i definiowanie przeznaczenia terenu 

Planowanie przestrzenne i definiowanie przeznaczenia terenu pod konkretne przeznaczenie funkcjonal-
ne stanowi jedno z największych wyzwań, z jakimi boryka się obowiązujący w Polsce po 1989 r. system 
prawny. Sytuacja, do której doprowadziła władza ustawodawcza w 2003 r., jest z w najwyższym stopniu 
kuriozalna i godna potępienia. Ustawowa likwidacja obowiązujących uprzednio planów ogólnych zago-
spodarowania przestrzennego [1] i brak obowiązku uchwalenia przez gminy planów alternatywnych do-
prowadziło do bezprecedensowego marnotrawstwa czasu i pieniędzy. Do dziś (mimo upływu siedmiu lat) 
wiele gmin nie posiada pełnego pokrycia całości swojego obszaru miejscowymi planami zagospodarowa-
nia przestrzennego, a koszty wydawania decyzji administracyjnych w sytuacji braku planu wynoszą w skali 
kraju w miliony złotych. 

Ogromne zamieszanie wywołała również nowelizacja Prawa ochrony środowiska z początku 2009 r. [2], 
które to prawo zobligowało wszystkich występujących o ustalenie Warunków Zabudowy dla inwestycji mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko, do przedkładania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgo-
dy na realizację przedsięwzięcia już w chwili składania wniosku o decyzję lokalizacyjną. W praktyce posunięcie 
to (wprowadzone również dla spraw już wszczętych, a więc podważające zasadę, że prawo nie działa wstecz) 
spowodowało kolejne wydłużenie procedur administracyjnych o minimum 5–10 dodatkowych miesięcy.  

2.2. Czasochłonność przygotowania nowych planów

Tempo powstawania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego to odrębny problem ma-
jący bezpośrednie przełożenie na stratę społecznego czasu i pieniędzy. 

Projektanci planu wybierani wg jedynego klucza – wysokości złożonej w przetargu oferty, ogrom 
uzgodnień i bardzo trudnych do pogodzenia żądań społecznych to podstawowe czynniki wpływające na 
jakość i tempo powstających planów. 
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Nie ulega jednak wątpliwości, że tworzenie nowych planów miejscowych zagospodarowania prze-
strzennego musi zajmować czas i musi kosztować, albowiem dobrze opracowany plan miejscowy, jedno-
znacznie definiujący wszystkie pojęcia i precyzyjnie ustalający zasady tworzenia nowej zabudowy, stanowi 
narzędzie nie do przecenienia. Warto zaryzykować twierdzenie, że tworzenie „mpzp” to najistotniejszy 
element prawidłowego rozwoju przestrzennego miasta, a oszczędzanie na tworzeniu planów jest bardzo 
istotnym błędem wielu gmin w Polsce. 

Na tle powyższych rozważań konieczną wydaje się nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych 
[3], tak aby wygrywała nie najniższa oferta cenowa, lecz aby skrajne oferty (najniższa i najwyższa) były 
odrzucane, a wygrywała oferta najniższa z pozostałych. Założenie takie rozwiązałoby problem dumpingo-
wej wyceny projektów w przetargach i podniosło jakość oferowanych usług we wszystkich dziedzinach 
życia publicznego.  

2.3. Powszechne unieważnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
przez sądy administracyjne

Niestety jakość tworzonych planów, brak obligatoryjnej funkcji sprawdzającego w opracowaniach 
planistycznych, brak opiniowania projektów planów przez środowiska faktycznie działających na 
rynku architektów, powszechne niezadowolenie społeczne z uchwalanych dokumentów, wszystko to 
prowadzi do skarżenia uchwalanych planów do wojewódzkich sądów administracyjnych. Te zaś nie-
jednokrotnie z całkowicie błahych powodów, jedną decyzją unieważniają tworzone z mozołem przez 
wiele miesięcy i lata dokumenty planistyczne „wyrzucając w błoto” dziesiątki lub setki tysięcy pu-
blicznych pieniędzy. 

Ministerstwo Sprawiedliwości winno podjąć starania w celu opracowania jasnych kryteriów przy oce-
nianiu przez sądy ważności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W proponowanych 
standardach winny znaleźć się zarówno przesłanki całkowicie dyskredytujące plan, w wyniku czego sąd 
musiałby plan uchylić, jak i te, które dopuszczałyby plan do funkcjonowania pod warunkiem uchwalenia 
przez gminy poprawek w narzuconym przez sąd terminie. Rozwiązanie to wzorowałoby się na rozwiązaniu 
dotyczącym działania Trybunału Konstytucyjnego w Polsce w odniesieniu do uchwalanego ustawodaw-
stwa. Takie rozwiązanie prawne stanowiłoby znaczącą oszczędność w odniesieniu do wydanych na opra-
cowania planistyczne pieniędzy, zaoszczędziłoby również czas, albowiem poprawki do planu opracowy-
wałby obligatoryjnie autor pierwotnego projektu planu.

Z drugiej strony warto zauważyć, że istotnie wiele z funkcjonujących planów miejscowych przedsta-
wiają bardzo wiele do życzenia.

W nieoficjalnych rozmowach prowadzonych w marcu 2010 roku z dyrektorami Wydziałów Architek-
tury i Ochrony Środowiska jednego ze Starostw Powiatowych w Małopolsce można dowiedzieć się o nie-
formalnie funkcjonujących rankingach najgorszych planów miejscowych, na podstawie których zarówno 
projektowanie, jak i zatwierdzanie dokumentacji budowlanej decyzją o pozwoleniu na budowę, stanowi 
nie lada wyzwanie.

Problem tworzenia, jakości i zasad uchylania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego 
stanowi zatem kluczowe zagadnienie dotyczące ponoszonych przez społeczeństwo w tym zakresie kosz-
tów, wymagające bardzo wnikliwych analiz, niestety przez nikogo niepodejmowanych.
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3. ZAGADNIENIE 2 – prawo budowlane i prawo ochrony środowiska – problematyka granic 
terenu oddziaływania inwestycji i związanych z nią potencjalnych 

kosztów społeczno-ekonomicznych

Zarówno Prawo ochrony środowiska, jak i Prawo budowlane, to ustawy, które przez przyjęte w nich 
procedury administracyjne w sposób bezpośredni wpływają na koszty realizacji inwestycji. Dzieje się tak 
zarówno poprzez nałożony obowiązek opracowania stosownej dokumentacji i uzyskania wymaganych pra-
wem decyzji, ale również przez konieczność stosowania w trakcie realizacji inwestycji odpowiednich, 
wynikających z przepisów i decyzji administracyjnych rozwiązań technicznych. Kwestie te mimo że nie-
jednokrotnie generujące spore koszty, nie budzą jednak większych wątpliwości. 

Problemem są natomiast te wszystkie zapisy prawa, które w sposób niejednoznaczny wiążą się z pro-
blematyką granic terenu oddziaływania inwestycji na tereny sąsiednie i, co za tym idzie, z dowolnością 
interpretacji w określaniu zakresu i kosztów tego oddziaływania. 

3.1. Prawo budowlane [4]

Przykładowymi przepisami prawa uniemożliwiającymi zaprojektowanie obiektu w sposób niebudzą-
cy prawnych zastrzeżeń również w opinii Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów, są art. 5.1, pkt. 9, 
art. 34.3 ustawy Prawo budowlane oraz § 3, § 12, § 13 obowiązującego rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. [5]. W w/w opracowaniu MPOIA autorstwa inż. arch. Bożeny Nierody 
z 2009 roku [6] czytamy:

Słabość wymienionych przykładowo przepisów polega na tym, że:
– żadne przepisy nie precyzują, na czym polegać ma „poszanowanie” występujących w obszarze oddzia-

ływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, ani które interesy osób trzecich są uzasadnio-
ne a które takimi nie są; sytuacja ta stwarza duże pole do interpretacji przepisów szeroko rozumianego 
prawa budowlanego w związku z obowiązkiem wynikającym z treści art. 5.1.9 ustawy Prawo budowla-
ne, a w ślad za tym otwiera możliwość podważenia prawidłowości projektów przez sądy cywilne,

– żadne przepisy nie określają, w jaki sposób projektant może wypełnić dyspozycje art. 34.3 ustawy Prawo 
budowlane, który to przepis nakazuje, aby sporządzony przez projektanta projekt wskazywał odległości 
obiektów budowlanych w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich oraz 
aby ukazywał zasadę nawiązania do otoczenia – w sytuacji, w której w praktyce projektant pozbawiony 
jest możliwości pozyskania informacji zarówno na temat „projektowanej zabudowy terenów sąsied-
nich”, jak i na temat „otoczenia” obejmującego sąsiednie nieruchomości; sytuacja ta stwarza duże 
pole do interpretacji przepisów prawa, a w ślad za tym otwiera możliwość podważenia prawidłowości 
projektów przez sądy cywilne,

– żadne przepisy nie zawierają regulacji zabraniających wznoszenia wysokich obiektów w zbliżeniu do 
sąsiedniej niezabudowanej nieruchomości na odległość 3 m (ściana bez otworów okiennych lub drzwio-
wych) i na odległość 4 m (ściana z otworami okiennymi lub drzwiowymi), bowiem przywołane w pa-
ragrafie 12 wyżej wymienionych rozporządzeń – paragrafy: 13, 60 i 271–273 oraz przepisy odrębne 
odnoszą się w praktyce jedynie do sytuacji, w których sąsiednia działka byłaby już zabudowana, albo 
powołują się na bezpieczeństwo pożarowe; jednakże wznoszenie wysokich budynków w znacznym zbli-
żeniu do działek sąsiednich, pomimo iż nie jest wprost wykluczone przepisami prawa, może być trak-
towane jako „nieposzanowanie” interesów sąsiadów; sytuacja ta stwarza duże pole do interpretacji 
przepisów prawa, a w ślad za tym otwiera możliwość podważenia prawidłowości projektów przez sądy 
cywilne (…),
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– na podstawie definicji „zabudowy śródmiejskiej” (§ 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r.) – nie można jednoznacznie ustalić czy, dana zabudowa spełnia kryteria zabudo-
wy śródmiejskiej i tym samym możliwe jest zmniejszenie odległości pomiędzy budynkami; sytuacja ta 
stwarza duże pole do interpretacji przepisów prawa, a w ślad za tym otwiera możliwość podważenia 
prawidłowości projektów przez sądy cywilne”.

3.2. Prawo ochrony środowiska [2]

Budowa zespołów zabudowy przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, usługowej 
na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha, centrów handlowych i usługowych o powierzchni nie 
mniejszej niż 1 ha lub o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 ha, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, 
budowa garaży lub parkingów samochodowych, lub zespołów parkingów, dla nie mniej niż 100 samocho-
dów ciężarowych lub 300 samochodów osobowych a także budowa infrastruktury technicznej w obrębie 
przestrzeni miejskich, takiej jak: drogi, sieci kanalizacyjne czy nawet magistralne sieci wodociągowe, za-
liczana jest do tak zwanych inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko [7] i wiąże się 
każdorazowo, obligatoryjnie z czasochłonną procedurą wydawania decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Przedmiotowa procedura postępowania wiąże się jednak z dwoma zasadniczymi problemami. 
Pierwszym problemem jest właśnie czasochłonność całej procedury, włącznie z czasem potrzebnym In-

westorowi na zebranie niezbędnych materiałów i opracowanie raportu oddziaływania na środowisko oraz ko-
nieczność uzgadniania decyzji z PPISE i RDOŚ. Ponadto niezależnie czy np. budowa nowej drogi obejmuje 
nowy kilkusetmetrowy odcinek czy też stanowi rozbudowę jezdni o kilkadziesiąt metrów kwadratowych, pro-
cedurę uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy i tak bezwzględnie przeprowadzić.

Drugi problem to tak zwany udział społeczeństwa w postępowaniu. Brak klarownych zasad dotyczą-
cych skali i sposobu prowadzenia konsultacji społecznych i brak zwolnienia z konsultacji społecznych 
mniejszych inwestycji, takich jak np. budowa fragmentu sieci kanalizacyjnej, a także niejasna kwestia obo-
wiązku wariantowania inwestycji, mogą w sposób znaczący utrudniać lub nawet przewrócić postępowanie 
administracyjne zmierzające do wydania decyzji . 

Co więcej, ilość stron postępowania administracyjnego, za pomocą publicznego informowania społeczeństwa 
o wszelkich tego typu zamierzeniach inwestycyjnych nie ogranicza się jedynie do sąsiadów zamierzenia inwesty-
cyjnego, lecz do wszystkich, którzy „w trosce o ochronę środowiska” zechcą w postępowaniu brać udział. 

Niezależnie od oceny słuszności funkcjonowania powyższych zasad, faktem niekwestionowanym jest, 
że są one ogromnie kosztowne i czasochłonne, i co najgorsze – niepewne z punktu widzenia inwestora. 
Niejednokrotnie bowiem zarówno w przypadku dużych inwestycji (przypadek obwodnicy przez dolinę Ro-
spudy), jak i tych mniejszych, zawiłości proceduralne (wariantowanie, konsultacje społeczne itd.) sprzyjają 
podważaniu i uchylaniu przez instancje odwoławcze pieczołowicie uzyskiwanych decyzji. 

4. ZAGADNIENIE 3 – „specustawy” – korzyści i koszty rozwiązań wprowadzanych „specustawami”

4.1. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz Ustawa o drogach publicznych [8]

Pierwszymi specjalnymi rozwiązaniami ustawowymi, dotyczącymi realizacji infrastruktury drogowej, 
nad którymi należy się zastanowić są rozwiązania zawarte w Ustawie o zmianie ustawy o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie innych ustaw.
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W intencji ustawodawcy ustawa o przygotowaniu dróg stanowić miała instrument ułatwiający realiza-
cję infrastruktury drogowej przez gminy, dając zarządcom powstających dróg uprawnienia do szybszego 
procedowania z niezbędnymi, wymaganymi prawem decyzjami.

Ustawa wprowadziła termin decyzji administracyjnej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
zastępującej wcześniejszą decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi (ULD) i decyzję o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego (ULICP). 

Określiła ona również zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115, 
Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r., Nr 54, poz. 326), zwanych dalej ,,drogami”, a także 
organy właściwe w tych sprawach. Według interpretacji prawnej stosowanej przez organy administracji 
publicznej przebudowa lub rozbudowa drogi publicznej obecnie może być procesowana wyłącznie w try-
bie ZRID.

Tym sposobem zarządcy ulic za pomocą ustawowego zapisu art. 11b. 1 na wyłączność uzyskali mocny 
instrument prawny przyspieszający procedurę administracyjną dotyczącą planowanej realizacji dróg pu-
blicznych przez łatwiejsze wydzielanie i nabywanie gruntu, a także przez uzyskiwanie zgody na budowę 
wydawanej w ramach jednej, wspólnej decyzji administracyjnej.

Ustawodawca nie wziął jednak pod uwagę oddzielnych zapisów art. 16 stawy o drogach publicznych 
mówiących, że Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy 
do inwestora tego przedsięwzięcia. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg, o których mowa 
w ust. 1, określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej.

Tym samym, w wybranych przypadkach, inwestorzy większych inwestycji niedrogowych, dla których 
jedna ustawa obliguje ich do rozbudowy zewnętrznego układu komunikacyjnego, pozbawieni zostali możli-
wości rozbudowy tych dróg przez inną ustawę umożliwiającą taką rozbudowę wyłącznie zarządcom dróg.

Problem w praktyce rozwiązywany jest poprzez zawieranie umowy pomiędzy zarządcami dróg a Inwe-
storem inwestycji niedrogowej, w ramach której Inwestor otrzymuje pełnomocnictwo do reprezentowania 
i występowania przed innymi organami jako zarządca drogi, realizując jednocześnie wszelkie działania 
projektowe i wykonawcze za własne środki finansowe.

4.2. Ustawa z dnia 7 Września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej UEFA Euro 20121) z późniejszymi zmianami [9]

Na tle opisanych w p. 3 trudności i skomplikowanych wymogów formalno-prawnych związanych z re-
alizacją infrastruktury technicznej we współczesnych polskich uwarunkowaniach prawnych, zwraca uwagę 
nowo powstała ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju mistrzostw europy 
w piłce nożnej UEFA Euro 20121).

Przeprowadzona uprzednio analiza dobitnie wykazała trudności możliwe do napotkania przy projekto-
waniu i realizacji infrastruktury technicznej w Polsce oraz skutki jakie te właśnie trudności wywierają na 
potencjalne dotrzymywanie założonych terminów. Wszyscy operujący na polskim rynku deweloperzy mają 
świadomość, że najtrudniejszym i najbardziej nieprzewidywalnym w przyjmowanych harmonogramach dzia-
łaniem jest uzyskiwanie decyzji administracyjnych. To właśnie ze względu na te decyzje wszystkie zakładane 
terminy mają charakter czysto orientacyjny i niejednokrotnie ulegają bardzo znaczącej weryfikacji.

Tymczasem z punktu widzenia organizacji mistrzostw świata EURO 2012 kwestia czasu i dotrzyma-
nia założonego terminu jest sprawą najistotniejszą, dlatego przedstawiona poniżej analiza ustawy winna 
przynajmniej częściowo udzielić odpowiedzi na pytanie o niezbędne kierunki zmian w polskim ustawo-
dawstwie budowlanym. 
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Po wnikliwej analizie omawianej ustawy, zgodnie z kolejno pojawiającymi się rozdziałami, do najważ-
niejszych kwestii w niej zawartych zaliczyć należy następujące, niżej opisane, zagadnienia.

Rozdział 1 ustawy – Przepisy ogólne
Najistotniejszą kwestią zawartą w rozdziale pierwszym ustawy (art. 3) jest zaliczenie przedsięwzięć 

związanych z organizacją turnieju EURO 2012 do inwestycji celu publicznego co, zgodnie z przepisami 
odrębnymi umożliwia procesowanie decyzji bez konieczności odrębnego powiadamiania wszystkich stron 
postępowania administracyjnego i umożliwia wydawanie decyzji bez odniesienia do występującego są-
siedztwa. 

Rozdział 2 ustawy – Zasady tworzenia i działania spółek celowych
W rozdziale 2 (art. 7–13) ustawodawca w celu uniknięcia problemu każdorazowego ustalania wyko-

nawców poszczególnych prac w trybie ustawy o zamówieniach publicznych powołuje do przygotowania 
poszczególnych zadań tzw. spółki celowe, odpowiedzialne za całokształt prac związanych z pozyskiwa-
niem terenów, projektowaniem, budową i zarządzaniem realizowanymi obiektami.

Ponadto dla zapewnienia możliwości pozyskiwania możliwie jak najlepszych specjalistów, ustawo-
dawca wyłączył członków zarządu i rady nadzorczej spółek spod tzw. ustawy kominowej, udzielając im 
(w art. 14) tym samym potencjalne gwarancje wysokiego wynagrodzenia z jednoczesnym ograniczeniem 
wysokości potencjalnych odpraw. 

Rozdział 4 ustawy – Lokalizacja przedsięwzięć Euro 2012
W rozdziale czwartym ustawodawca określił zakres wniosku o decyzję lokalizacyjną dla inwestycji 

EURO 2012 oraz konieczną do przeprowadzenia procedurę. 
Określony został zakres informacji niezbędnych do zawarcia w decyzji lokalizacyjnej, a także wskaza-

ny organ odwoławczy. Zwraca uwagę częściowe ominięcie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym zmierzające do ułatwienia udzielania decyzji lokalizacyjnych zawarte w art. 23–25.

Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzona ustawowo Decyzja starosty o zajęciu terenu (osób trze-
cich) dla potrzeb przebudowy kolidującej z zamierzeniem istniejącej infrastruktury. Zapis ten gwarantuje 
możliwość rozwiązania potencjalnych problemów technicznych, mogących powstawać na styku pomiędzy 
istniejącą i projektowaną infrastrukturą.

Rozdział 5 ustawy – Nabywanie nieruchomości dla realizacji przedsięwzięć Euro 2012
Problematyka pozyskiwania terenów potrzebnych pod budowę obiektów EURO 2012, a także ich tzw. 

wyłączania z produkcji rolnej zawarta została w rozdziale piątym. Ustawodawca umożliwił przeprowa-
dzenie przez spółki celowe i za pośrednictwem Wojewody przyspieszoną procedurę wywłaszczeniową 
i jednocześnie wyłączył grunty potrzebne pod inwestycje EURO 2012 spod ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. (art. 27, 32).

Rozdział 6 ustawy – Postępowanie administracyjne dla realizacji przedsięwzięć Euro 2012
W rozdziale szóstym zwracają uwagę bardzo krótkie, narzucone terminy potencjalnych odwołań od 

udzielanych decyzji administracyjnych i ich rozparzenia przez organy odwoławcze. Artykuły 34 i 35 ogra-
niczają te terminy do maksimum dwóch miesięcy w przypadku kończącej proces odwoławczy skargi kasa-
cyjnej, liczonych od dnia wniesienia skargi. 

Rozdział 7 ustawy to rozdział dotyczący przepisów zmieniających i końcowych wraz z określeniem 
terminu wejścia w życie ustawy zamyka całość.

Omawiana ustawa jest zatem wzorcowym przykładem ustawowego ominięcia kluczowych problemów 
polskiego ustawodawstwa budowlanego, w celu zaoszczędzenia czasu niezbędnego do zatwierdzenia i re-
alizacji najistotniejszych dla interesu państwa inwestycji.

Niestety ustawa pokazuje również ogrom trudności i czasochłonność procedur prawnych, na które na-
potykają zwykli inwestorzy niemogący realizować inwestycji w trybie ustawy o EURO 2012. 
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5. ZAGADNIENIE 4 – proponowane w Polsce nowe ustawodawstwo – jakość i wpływ 
na rozwiązywanie realnych problemów oraz jego zdolność 

do obniżania kosztów realizacji inwestycji

Z przykrością stwierdzić jednak należy, że wszechobecny przerost procedur administracyjnych dopro-
wadził do stanu, w którym zarządcy sieci nie wyrażają zgody na wykonanie przyłączy bez odpowiedniego 
zgłoszenia (mimo braku takiej konieczności wynikającej z przepisów), obawiając się sytuacji, w której 
brak kolejnego dokumentu doprowadzić może w bliżej niesprecyzowanych okolicznościach do popad-
nięcia w konflikt z prawem. Z kolei urzędy administracji budowlanej wymagają w przypadku zgłoszenia 
robót budowlanych minimum dwóch kompletów dokumentacji budowlanej, a po jej przyjęciu przed zwro-
tem Inwestorowi pieczętują jedną z nich, postępując tak jakby zatwierdzały dokumentację towarzyszącą 
decyzji o pozwoleniu na budowę mimo że w przypadku zgłoszenia przepisy nie przewidują takiego trybu 
postępowania.

Przykładowa realizacja dowolnej dokumentacji projektowej domu jednorodzinnego z dostępem od dro-
gi publicznej wiąże się z koniecznością uzyskiwania następujących dokumentów wydawanych u Zarządcy 
tej drogi. Uzgodnienia te obejmują:
– uzyskanie oświadczenia o przyłączeniu do drogi,
– uzyskanie decyzji lokalizacyjnej na realizację zjazdu wg art. 29 ustawy o drogach, 
– uzyskanie uzgodnienia projektu zjazdu, 
– uzyskanie uzgodnienia tras mediów w pasie drogowym (jeśli takowe występują, np. przyłącze wody), 
– uzyskanie zgody na dysponowanie terenem drogowym do celów budowlanych (dokument wymagany 

do złożenia przez inwestora oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane), 

– uzyskanie uzgodnienia przebiegu ogrodzenia od strony drogi (jeśli ogrodzenie jest planowane), 
– uzyskanie uzgodnienia sposobu odprowadzania wód deszczowych ze zjazdu (jeśli woda deszczowa ze 

zjazdu jest odprowadzana na teren pasa drogowego, a nie odbierana powrotem na teren własny inwe-
stycji domu). 
Uzgodnienia te to tylko wybrana część uzgodnień uzyskiwanych jedynie u zarządcy drogi. 
Na tle powyższych przykładów trudno nie zauważyć, że ilość wymogów formalno-prawnych musi 

przekładać się bezpośrednio na czas i koszt opracowania dokumentacji budowlanej. Co więcej, ilość czasu 
poświęconego na zdobywanie kolejnych uzgodnień i decyzji odbija się bezpośrednio na jakości samej do-
kumentacji, albowiem większość wysiłku projektantów skierowana jest na tryb zdobywania decyzji admi-
nistracyjnych, a dopiero w drugiej kolejności na dopracowywanie szczegółów budowlanych i weryfikacje 
przyjętych w projekcie rozwiązań. 

Z kolei dobrze opracowana dokumentacja budowlana to podstawowy warunek uniknięcia tzw. kosztów 
dodatkowych w trakcie realizacji budowy wynikających z braku przeanalizowania i rozwiązania projekto-
wego wszystkich bardziej skomplikowanych technicznie fragmentów budynku.

Omawiając rolę przepisów prawa w procesie projektowym, warto skrótowo odnieść się do ostatniej no-
welizacji prawa budowlanego, czyli uchwalonej ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo 
budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Najistotniejszą kwestią omawianej nowelizacji było wdrażane ustawowo polityczne hasło o „likwidacji 
pozwoleń na budowę”. Niestety likwidacja decyzji administracyjnej o zatwierdzeniu projektu budowlane-
go i udzieleniu pozwolenia na budowę, zlikwidowałaby administracyjne potwierdzenie zgodności projektu 
zagospodarowania z przepisami prawa.
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W tym momencie zwrócić uwagę należy na kwestię zawartą w ostatnio nowelizowanym art. 28. 1. Pra-
wa Budowlanego. Stwierdza się w nim: Budowa obiektu budowlanego wymaga dokonania zgłoszenia, 
z zastrzeżeniem ust. 2, art. 29 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1. Do budowy można przystąpić jeżeli w terminie 
30 dni od dnia zgłoszenia, właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu oraz na kwestię zawartą 
w art. 49. 1. Właściwy organ, przed wydaniem decyzji (…) bada: 1) zgodność projektu zagospodarowania 
działki lub terenu ze zgodą urbanistyczną. Tym samym ustawodawca zdjął ze Starosty powiatowego do-
tychczas istniejący obowiązek sprawdzenia projektu zagospodarowania terenu pod względem jego zgod-
ności z przepisami prawa i tym samym odstąpił od zatwierdzenia tego projektu w formie decyzji admini-
stracyjnej (podlegającej procedurze stwierdzenia ostateczności), jako spełniającego obowiązujące przepisy 
w tym techniczno-budowlane. 

Kwestią wynikającą z przytoczonych powyżej dwóch szalenie istotnych zmian jest zatem cały szereg 
problemów budzących u potencjalnych inwestorów ogromne obawy, takich jak:
– Znaczące ograniczenie dotychczasowej możliwości weryfikacji dokumentacji budowlanej przez stro-

ny postępowania (sąsiadów) i zgłaszania przez nich zastrzeżeń i uwag, a docelowo uniemożliwienie 
odwoływania się od niekorzystnej decyzji do organu architektoniczno-budowlanego wyższej instancji 
jeszcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji i przed poniesieniem znaczących nakładów inwesty-
cyjnych przez inwestora (z wyjątkiem dokumentacji).

– Uniemożliwienie inwestorowi posiadania „gwarancji” co do zgodności z prawem przyjętych w pro-
jekcie rozwiązań i tym samym powiększanie ryzyka inwestycyjnego, polegającego na niemożności 
ukończenia rozpoczętych inwestycji i tym samym utraty wniesionego kapitału po zatrzymaniu budowy 
w trakcie jej trwania przez stosowne orzeczenie sądu cywilnego, a w konsekwencji liczne procesy od-
szkodowawcze, a nawet upadłościowe.

– Zwiększenie ryzyka prowadzonej działalności przez samych Projektantów, którzy to w przypadku 
uznania inwestycji za niezgodnej z przepisami prawa staną się celem wszelkich roszczeń regresowych 
samych Inwestorów lub ubezpieczających ich firm ubezpieczeniowych.

– Zwiększenie kosztów prowadzonej działalności inwestycyjnej przez zwiększenie ryzyka inwestycyjnego.
Opisywana powyżej tak znacząca liberalizacja przepisów prawa w zakresie budowy obiektów budow-

lanych budzić może niestety spore zastrzeżenia co do rzeczywistej dbałości ustawodawcy o ułatwienie 
i przyspieszenie procesu inwestycyjnego oraz dbałości o rzeczywiste ograniczenie kosztów inwestycji. 
Obecnie ze względu na skierowanie przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, ustawy do Trybunału Kon-
stytucyjnego nie jest jasne czy i kiedy proponowane przepisy wejdą w życie.  

6. Wnioski

Mając na uwadze omawiane powyżej kwestie, całkowicie niejasnym pozostaje pytanie, dlaczego usta-
wodawca mając świadomość tak ułomnego polskiego prawa dotyczącego realizacji i uzgadniania różno-
rodnych zamierzeń budowlanych, nie robi nic w celu ograniczenia trudności wynikających z:
– przepisów dotyczących zamówień publicznych i organizacji przetargów,
– zawiłości i mnogości różnorodnych przepisów około budowlanych, 
– przepisów dotyczących ustalania stron postępowania administracyjnego,
– przepisów dotyczących terminów rozpatrywania odwołań od decyzji i postanowień administracyj-

nych.
W związku z powyższym niezależnie od konieczności stałego dążenia do ujednolicania i upraszczania 

procedur administracyjnych, uzasadnionym wydaje się być przedstawienie postulowanych zasad i prze-



324

strzegania ich przez polskiego ustawodawcę, które winny znaleźć odzwierciedlenie zarówno w tworzonych 
przepisach prawa, jak i w sposobie ich uchwalania.

Do zasad tych zaliczyć należy:
– Wprowadzenie korekty w obrębie tak zwanej listy inwestycji mogących znacząco oddziaływać na śro-

dowisko zawartej w Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9 września 2004 r. w sprawie określe-
nia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowi-
sko [7], tak aby nie każda rozbudowa gminnej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub drogowej mu-
siała wiązać się z przeprowadzeniem czasochłonnej procedury wydawania decyzji „o środowiskowych 
uwarunkowaniach przedsięwzięcia na środowisko”.

– Usankcjonowanie zasady przy udzielaniu decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę, obowiązku 
aktualizacji przez strony postępowań swoich danych adresowych, a w przypadku niedopełnienia tego 
obowiązku automatyczne eliminowanie takiej strony z informowania o przebiegu postępowania.

– Definitywne zerwanie z praktyką regularnie powtarzających się nowelizacji prawa budowlanego, geo-
dezyjnego, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym itp. na rzecz stabilnego prawa i znacznie 
rzadszych lub prawie w ogóle nie występujących (znacząco lepiej przygotowanych) nowelizacji. 

– Uporządkowanie obowiązującego ustawodawstwa tak aby (jak w przypadku omawianych na wstępie 
ustaw drogowych) uniknąć wzajemnego wykluczania się wprowadzanych zapisów.

– Uchwalanie przepisów formułowanych jednoznacznie, nie wymagających interpretacji.
– Egzekwowanie od organów odwoławczych terminów rozpatrywania skarg i odwołań w minimum prze-

widzianym w KPA terminie.
Za posumowanie posłużyć może także fragment tekstu zawartego w „analizie problemów mogących 

wynikać z proponowanej nowelizacji ustawy Prawo budowlane” autorstwa architektów, członków Ma-
łopolskiej Okręgowej Izby Architektów [6]. W tekście tym czytamy: To nie proces administracyjny nazy-
wany „pozwoleniem na budowę” tworzy największe bariery. Barierami są przede wszystkim rozbudowane 
i przez to skomplikowane i wewnętrznie niespójne przepisy prawa, prowadzące do rozstrzygnięć zbyt często 
opierających się na bazie zmieniających się i wątpliwie uzasadnianych interpretacji. (…) Dlatego też warto 
ograniczać regulacje prawne, ale jedynie na ściśle określonych, racjonalnych warunkach. Ograniczenie 
zakresu regulacji do zagadnień istotnych, w sposób pozwalający realizować ważne cele z punktu widzenia 
społeczeństwa oraz wybór mechanizmów ograniczających biurokrację – wydaje się tutaj najlepszym roz-
wiązaniem. Niespełnienie tych wyjściowych założeń, dyskredytuje każdą nowelizację prawa, czyniąc ją nie 
tylko nie przydatną, ale w wielu sytuacjach szkodliwą. (Szkodliwą ze względu na ogromne koszty ekono-
miczne i społeczne jakie pociąga za sobą wadliwe prawo, zarówno obowiązujące, jak i proponowane).
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