
ORGAN 
administracji 

ROZWIĄZANY PROBLEM Lp. 

PREZYDENT 
Miasta 

BIAŁEGOSTOKU 

W postępowaniach o pozwolenie na budowę projekt architektoniczno-budowlany nie będzie sprawdzany pod 
kątem zgodności z przepisami. Nie będą kwestionowane zastosowane rozwiązania techniczne zawarte w 
projekcie budowlanym, np. projektant decyduje o zastosowanych rozwiązaniach dla osób niepełnosprawnych i 
ponosi odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania. 
Warto przypomnieć słowa GINB: Wolno co prawda organowi zaglądać w tę część projektu, a nawet warto żeby 
organ powiedział projektantowi i inwestorowi, że dostrzegł błędy, jeśli takie zauważy. Ale organ nie ma prawa do 
stawiania żądań wobec tej części projektu budowlanego i musi wydać pozwolenie na budowę, nawet jeśli w 
projekcie architektoniczno-budowlanym zdaniem organu są błędy. Za tę część projektu odpowiada wyłącznie 
projektant – ze wszystkimi konsekwencjami dla projektanta. 

1 

Możliwość stosowania uproszczonych tytułów PB (nazw obiektów budowlanych), tj. bez wymieniania wszystkich 
instalacji, obiektów, budowli i urządzeń budowlanych. Proponujemy przykładową nazwę obiektu budowlanego: 
„Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” - o ile nie występuje 
sytuacja projektowania kilku obiektów. 
Warto przypomnieć słowa GINB: nazwa obiektu (tytuł) jest potrzebna tylko do ustalenia kategorii obiektu. 

2 

Organ AAB nie będzie żądał usunięcia z projektu lub wymagał od projektanta stwierdzenia w projekcie, że poza 
zakresem opracowania jest budowa instalacji wewnętrznych: elektroenergetycznych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych, które są  niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania 
budynku. 

3 

Organ AAB nie będzie żądał dołączania do PB  uzgodnień nie wynikających z przepisów prawa, w tym z osobami 
trzecimi, np. z gestorami sieci w wyniku uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej. Żądanie 
uzgodnienia projektu będzie formułowane wyłącznie kiedy wprost z przepisu prawa lub decyzji administracyjnej 
będzie wynikał taki obowiązek. 

4 

Organ AAB nie będzie żądał dołączania do PB oryginałów dokumentów (lub ich uwierzytelnionych kopii). 
Wystarczający jest podpis projektanta na stronie tytułowej PB. 
Uwaga: Jedynym dokumentem dołączanym do PB, który będzie wymagał potwierdzenia za zgodność z oryginałem 
przez projektanta, będzie kopia mapy do celów projektowych, na której został sporządzony PZT (obowiązek ten 
pojawił się w związku z wejściem w życie w dniu 15 października 2015 r. rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego). 

5 

W decyzjach o WZ oraz ULICP nie będzie zawarte żądanie zobowiązujące inwestora do dokonywania uzgodnień 
warunków zabezpieczenia istniejącej infrastruktury z właścicielami sieci na wypadek ewentualnej kolizji. 
Takie żądanie będzie miało zastosowanie jedynie wówczas, gdy wystąpi kolizja obiektu projektowanego z 
istniejącym.   

6 

Organ AAB nie będzie żądał potwierdzania ostateczności na decyzjach administracyjnych wydawanych przez 
Prezydenta Miasta Białegostoku. 
Departament Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku będzie wymagał potwierdzenia ostateczności decyzji 
jedynie w sytuacji, gdy sam nie jest lub nie będzie w stanie potwierdzić tego faktu, czyli np. wydanych przez inne 
organy. 

7 

Organ AAB nie będzie żądał wyłączenia robót rozbiórkowych z wniosku i decyzji ZRID i umieszczeniu ich w 
odrębnej decyzji o pozwolenie na rozbiórkę. 
Departament Architektury w przypadku wskazania robót rozbiórkowych we wniosku o wydanie decyzji ZRID 
będzie działał zgodnie z zakresem złożonego wniosku. 

8 

Organ AAB nie będzie ingerował w treść PB, np. w zakresie zmiany nazewnictwa zastosowanego w projekcie na 
takie, które nie ma swojego odzwierciedlenia w przepisach prawa budowlanego, np. „instalacje doziemne”. 

9 

Postanowienia w postępowaniach o pozwolenie na budowę będą formułowane czytelnie, ze wskazaniem 
przepisów prawa dla żądań zawartych w postanowieniu. 

10 

Organ AAB będzie miał na uwadze, aby w toku postępowań o pozwolenie na budowę nie wskazywać inwestorowi 
rozwiązania polegającego na zastosowaniu PB zamiennego, w sytuacji gdy wykonanie takiego projektu byłoby 
niedopuszczalne – dotyczy w szczególności sytuacji dobudowy odrębnego obiektu w ramach działki objętej innym 
pozwoleniem na budowę. 

11 

Departament Geodezji uznaje, że projektant ma interes prawny w uzyskaniu materiałów Powiatowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego zawierającego dane osobowe właścicieli działek (tzw. informacja lub wypisy z 
rejestru gruntów) i nie wymaga pełnomocnictwa inwestora. 
W takiej sytuacji projektant jest wnioskodawcą i jest zobowiązany uprawdopodobnić obowiązek działania w danej 
sprawie, np. powołanie się na numer umowy z inwestorem. 
Jednak w przypadku gdy projektant chciałby działać w innym trybie, tj. w imieniu inwestora, to jest zobowiązany 
dołączyć dodatkową opłatę za pełnomocnictwo. 

12 

Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku będzie żądał dołączania do projektu budowlanego drogi 
aktualizowania warunków technicznych przebudowy infrastruktury jedynie w sytuacji, gdy warunki techniczne nie 
będą aktualne. W przypadku uzyskania uzgodnienia z gestorem sieci w trakcie ważności wydanych warunków, 

13 



nie ma konieczności ich aktualizowania i ponownego uzgadniania projektu. 

Uwagi do projektów organizacji ruchu będą formułowane w sposób pisemny – dotyczy sytuacji, w których 
występują rozbieżności pomiędzy autorem projektu organizacji ruchu a zarządcą drogi (chodzi o wyeliminowanie 
„winy projektanta” za organizację ruchu narzuconą przez zarządcę, a jednocześnie niezgodną z wolą projektanta).   

14 

Stacje transformatorowe będą traktowane jako urządzenia, a nie obiekty budowlane. 
 

15 

Informowanie interesantów w formie ustnej dotyczyć będzie przypadków wyłącznie drobnych 
nieprawidłowości w projekcie budowlanym. 
W przypadkach zasadniczych zmian sprawy będą prowadzone w formie pisemnej. 

16 

W zakresie wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan. na terenach o niepełnym 
uzbrojeniu (konieczność budowy krótkiego odcinka sieci + przyłącza lub zasilenia w media budynków w 
zabudowie szeregowej): 
• Warunki techniczne na sieć i przyłącze będą wydawane w jednym etapie, wraz z projektem umowy na budowę 

i przekazanie sieci, 
• Termin wydawania warunków technicznych ulegnie istotnemu skróceniu w stosunku do dzisiejszej praktyki - 

dokumenty zostaną wydane w ciągu 30 dni od daty złożenia przez inwestora jednocześnie: oświadczenia o 
chęci wybudowania sieci własnym staraniem oraz wniosku o wydanie warunków technicznych budowy sieci i 
warunków przyłączenia do niej, 

• Będzie obowiązywała zasada "jednego okienka", tj. wszelkie formalności inwestor lub projektant będą 
załatwiali wyłącznie z Wodociągami Białostockimi, 

• Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. umożliwią przejęcie sieci budowanych na potrzeby zabudowy szeregowej lub 
kilku budynków w jednej inwestycji, przy spełnieniu warunków umowy (przede wszystkim związanych z 
prawem własności) - pozwoli to na uniknięcie budowy wielu równoległych przyłączy do budynków. 

17 

STAROSTWO 
POWIATOWE     

w Białymstoku 

Rezygnacja z żądań dołączania do PB uzgodnień tzw. kolizji projektowanych sieci z właścicielami sieci 
istniejących. 

18 

Bardziej precyzyjne i jednoznaczne formułowanie treści postanowień wydawanych w postępowaniach o 
pozwolenie na budowę. 

19 

Rezygnacja z żądań dołączania do PB oryginałów dokumentów. Wystarczający jest podpis projektanta na stronie 
tytułowej. 

20 

Rezygnacja z narzucania obowiązku aktualizowania warunków technicznych przebudowy infrastruktury w 
sytuacji gdy inwestor posiada ważne uzgodnienie z gestorem sieci. 

21 

Rezygnacja z żądania dołączenia protokołu z narady koordynacyjnej do projektu budowlanego. 
 

22 

Starostwo Powiatowe w Białymstoku jako organ AAB akceptuje aktualizację map do celów projektowych przez 
geodetę, w przypadku gdy pomimo drobnych zmian w terenie mapy zostały przez niego uzupełnione o 
odpowiednie zmiany. 

23 

Rezygnacja z narzucania obowiązku aktualizowania decyzji o ULICP w sytuacji gdy nastąpił podział działek, z 
wyłączeniem sytuacji gdy takie podziały nastąpiły na długo przed wydaniem decyzji. 

24 

Prośba o przedłożenie oryginału mapy do celów projektowych będzie adresowana do inwestora (projektanta) 
wyłącznie w sytuacji braku czytelności projektu zagospodarowania terenu, a oryginał mapy będzie zwracany. 

25 

Rezygnacja z żądania umieszczania na PZT  klauzuli „nie dokonano modyfikacji wtórnika”. 26 

Rezygnacja z żądania potwierdzania przez projektanta dokumentów załączonych do PB „za zgodność z 
oryginałem”. 

27 

W metryce rysunku dopuszcza się skrócony opis zamierzenia inwestycyjnego, w stosunku do nazwy zamierzenia 
określonej na stronie tytułowej PB. 

28 

PREZYDENT 
Miasta  ŁOMŻA 

Rezygnacja z żądań dołączania do PB uzgodnień z tzw. osobami trzecimi, np. z gestorami sieci w wyniku uwag 
zawartych w protokole z narady koordynacyjnej. 
Będą wymagane wyłącznie uzgodnienia wynikające z przepisów szczególnych. 

29 

Nie będą wymagane podpisy osób sprawdzających w PB sieci uzbrojenia terenu  (gazociąg, kanalizacja, 
wodociąg), jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w  PZT. 

30 

Nie będą pobierane opłaty za uzgodnienia projektów sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych przez MPWiK 
Łomża. 

31 

Nie będzie wymagane szczegółowe oznaczanie grupy drzew rosnących w skupisku przewidzianych do usunięcia 
w projektach drogowych. Wzorem innych urzędów – umożliwione będzie zaznaczenia np. zakreskowanym 
obszarem na mapie takiej grupy drzew i opisanie ich zbiorczą tabelą. 

32 

STAROSTA 
ŁOMŻYŃSKI 

Ograniczenie żądań przedłożenia oryginału mapy do celów projektowych w postępowaniu o pozwolenie na 
budowę, gdy nie ma zastrzeżeń do prawdziwości i prawidłowości mapy. 

33 



Rezygnacja z żądań wskazania w PB obszaru oddziaływania inwestycji w części graficznej, w sytuacji gdy takie 
wskazanie nastąpiło w części opisowej projektu. 

34 

Zlikwidowanie obowiązku dołączania do wniosku na naradę koordynacyjną oryginalnej mapy do celów 
projektowych, która miałby pozostać w aktach organu. 

35 

Zlikwidowanie obowiązku dołączania do wniosku na naradę koordynacyjną dodatkowych załączników nie 
wynikających z przepisów, np.: decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, plan miejscowy, 
warunki techniczne, decyzja o umieszczeniu infrastruktury w pasie drogowym. 

36 

WÓJT GMINY 
ŁOMŻA 

Umożliwienie zgłaszania na jednym wniosku kilku różnych spraw, czego potwierdzeniem jest Wyrok NSA oz. w 
Lublinie z 2003-12-17,  II SA/Lu 970/02. 

37 

WOJEWODA 
MAZOWIECKI       

i inne 
mazowieckie 
organy AAB 

Dopuszczalne jest wykorzystanie w PB wydruku z elektronicznej wersji mapy do celów projektowych pod 
warunkiem, że została ona sporządzona zgodnie z wymogami prawa, otrzymała identyfikator ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a projektant zamieścił swój oryginalny podpis na PB. Również 
dopuszczalne jest wykorzystanie w projekcie budowlanym skanu mapy analogowej posiadającej stosowne 
klauzule pod warunkiem, że na pierwszej stronie PB projektant złożył swój podpis. 

38 

STAROSTA 
SOKÓLSKI 

Zlikwidowanie praktyki umieszczania w treści protokołu z narady koordynacyjnej uwag zobowiązujących 
projektanta do uzyskania prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

39 

Zlikwidowanie praktyki umieszczania w treści protokołu z narady koordynacyjnej uwag polegających na 
uzgodnieniach warunkowych, tj. dokonywanych pod warunkiem zastosowania się do określonych uwag 
zawartych w protokole. 

40 

Zaprzestanie praktyk polegających na obligowaniu projektanta do uzgodnienia projektu poza miejscem 
odbywania się narad koordynacyjnych, np. w siedzibie podmiotu zarządzającego siecią w przypadku braku 
przedstawiciela zarządcy sieci na naradzie koordynacyjnej. 

41 

STAROSTA 
BIELSKI 

Udostępnianie jednocześnie czterech egzemplarzy (zamiast trzech) PB w przypadku konieczności uzupełnienia 
projektu o wymagania zawarte w postanowieniu wydanym przez organ AAB. 

42 

Rezygnacja z żądań poświadczania za zgodność z oryginałem przez projektanta kopii dokumentów dołączanych 
do PB. Wystarczający jest podpis projektanta na stronie tytułowej PB. 

43 

Umożliwienie zaznaczenia w uproszczony sposób grupy drzew rosnących w skupisku i opisanie ich zbiorczą 
tabelą - dotyczy wniosków o wycinkę drzew. 

44 

Organ nie będzie nadmiernie ingerował w treść projektu architektoniczno-budowlanego. Przypadki sprawdzania 
tej części projektu budowlanego będą ograniczone wyłącznie do badania zgodności z planem miejscowym lub 
decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

45 

 
AAB  – Administracja Architektoniczno-Budowlana 
PZT  – Projekt Zagospodarowania Terenu 
PB – Projekt Budowlany  
WZ – decyzja o Warunkach Zabudowy 
ULICP – decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego  
MPWiK – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 


