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Szanowny Panie!
Uprzejmie informujemy,
sporządzenia

petycji w sprawie

art. 76a ustawy ·. - -

że

w ramach prac przygotowawczych do ewentualnego

wystąpienia

Kodeks

z

inicjatywą legislacyjną dotyczącą

postępowania

administracyjnego -

zwróciliśmy się

Ministerstwa Infrastruktury Departament Rynku Budowlanego i Techniki z
wydanie opinii eksperckiej w przedmiocie
W odpowiedzi Ministerstwo

zasadności zgłaszanych

udzieliło

zmiany
do

prośbą

o

przez Pana zarzutów.

nam obszernych

wyjaśnień,

których

konkluzje przedstawiamy poniżej:
Zgodnie z przepisem art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U z 201 O r. , Nr 243, 1623 - t. j. z późn. zm.) do wniosku o pozwolenie na budowę
należy dołączyć:

l) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z op1mam1, uzgodnieniami,
pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz
zaświadczeniem, o którym mowa w mt. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu;
nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura
2000;
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane;
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana
zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i att. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej , jeżeli jest ono
wymagane;
4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach
zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt l , postanowienie o uzgodnieniu z
organem administracji architektoniczno-budowlanej , o którym mowa w art. 82 ust. 2,
projektowanych rozwiązań w zakresie:
Zgodnie z wymaganiami art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr l Ol , poz. 926 ze zm.)
uprzej mie informujemy, że w Kancelarii Senatu gromadzone są dane osobowe - imię i nazwisko, adres - dobrowolnie przez Pana/Panią
przedstawione, a także informacja o problemie przedstawionym w li śc i e .
Zbiór danych prowadzony jest w celach ewidencyjnych. Dane osobowe przekazywane są innym organom i instytucj om jedynie w zakresie
niezbędnym do wyjaśnienia zgłoszonej sprawy. Ma Pani/Pru1 prawo wglądu do swoich dru1ych osobowych oraz ich poprawiania.
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a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic,
placów i innych miejsc publicznych,
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia
terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego , portów morskich i przystani
morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
5) w przypadku obiektów handlowych zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia
11 maja 2007 r. o Morzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz.
U Nr 127, poz. 880).
W opinii Departamentu dokumenty wszystkie ww. dokumenty załączone do wniosku
o pozwolenie na budowę mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem w trybie
przewidzianym przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 -t. j. z późn. zm.), gdyż wniosek
inwestora w tej sprawie jest rozpatrywany przez właściwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej w trybie postępowania administracyjnego uregulowanego ww.
przepisami (kpa), przy czym projekt budowlany może być potwierdzany również przez
projektanta.
Powyższe wynika z faktu, iż projekt budowlany jest szczególnym dokumentem,
którego zawartość określają przepisy art. 34 ust. 4 ustawy- Prawo budowlane oraz stanowią
one nierozerwalną całość zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U
Nr 120, poz. 1133 z późn. zm). Jednocześnie należy zauważyć , że zgodnie z przepisami art.
20 ust. l ustawy - Prawo budowlane, opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie
wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie
wynikającym z przepisów należy do podstawowych obowiązków projektanta. Do projektu
budowlanego projektant dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane). Skoro to projektant jest twórcą projektu, odpowiada za jego zawartość, w
tym również za wymagane do niego załączniki , to jego podpis na pro jekcie budowlanym jest
wystarczający dla wiarygodności zawartych w nim dokumentów oraz jest osobą właściwą do
uwierzytelnienia poszczególnych części swojego opracowania. Zbieżne z powyższym
poglądem stanowisko w tej sprawie wyraził również Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i
Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.
Mając na uwadze powyższe oraz analizując pismo pana Andrzeja Falkowskiego Członka Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wydaje się, że normy prawne
w tym zakresie zostały sformułowane prawidłowo, natomiast problem stanowi racz~
niewłaściwa ich interpretacja przez urzędy.
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