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STRZECHA
Z ycia Oddzia u Pozna skiego PZITB 

Dane adresowe PZITB 

Polski Zwi zek In ynierów i Techników Budownictwa 
Oddzia  w Poznaniu 

61-712 Pozna , ul. H. Wieniawskiego 5/9, tel./fax 61 852-21-26 

Konto bankowe: PKO B.P. Pozna  48 1020 4027 0000 1202 0300 7341 

www.pzitb-poznan.org, e-mail: sekretariat@pzitb-poznan.org 

NIP 778-10-37-294 

Godziny urz dowania Biura:  

poniedzia ki, wtorki i czwartki od 8:30 do 13:30, rody od 12:00 do 17:00. 

Posiedzenia Prezydium i Zarz du
pozna skiego Oddzia u PZITB 

Zgodnie z przyj tym w grudniu 2015 r. terminarzem Prezydium Zarz du Oddzia u obradowa o

w dniach 13 stycznia, 10 lutego, 13 kwietnia,11  maja i 8  czerwca w siedzibie biura Oddzia u. 

Na posiedzeniach omawiano na bie co realizacj  bud etu, stan przygotowa

do MTBiA BUDMA oraz Walnego Zgromadzenia Oddzia u. W lutym dyskutowano  

na temat Sprawozdania Zarz du w kadencji 2012 – 2016, które zosta o zaakceptowanie 

do przedstawienia na WZO w marcu 2016 r. W kwietniu Przewodnicz cy 

E.Przyby owicz omówi  sprawy poruszone na obradach Zarz du G ównego PZITB  

w dniu 5.04.b.r. oraz przekaza  dyplom od w adz centralnych dla Honorowego 

Przewodnicz cego Oddzia u Pozna skiego, kol.Jerzego G adysiaka za wieloletnie 

zaanga owanie w dzia alno  na rzecz Stowarzyszenia.  

Prezydium upowa ni o kol.kol. Bernarda Bartosika, Jerzego Stawi skiego oraz Tadeusza 

Wa kowiaka do reprezentowania Oddzia u Pozna skiego PZITB na swoim terenie ( pilskim, 

leszczy skim oraz koni skim). W maju dyskutowano nad kandydaturami z Poznania do Zarz du

G ównego PZITB, które zosta y przedstawione na XLIX Krajowym Zje dzie Delegatów PZITB. 

Posiedzenie w czerwcu po wi cone by o mi dzy innymi omówieniu przebiegu KZD PZITB, 

który odby  si  w dniach od 3 do 5 czerwca b.r. w Olsztynie. 

Walne Zgromadzenie Oddzia u PZITB odby o si  9 marca 2016 i omówione jest  

w oddzielnym artykule, natomiast posiedzenia Zarz du odby o si  w tym pó roczu dwukrotnie,  

a mianowicie 17 kwietnia – gdzie g ównym tematem by o ukonstytuowanie si  nowego Zarz du

i zatwierdzenie Komisji Oddzia u oraz omówienie stanu finansów Oddzia u. Poruszono tak e

spraw  Ko a M odej Kadry, którego Przewodnicz cym zosta  kol.Wojciech Soko owski. Zarz d

delegowa  kol.Soko owskiego na Krajowy Zjazd M odej Kadry do Bydgoszczy w dniach  



Informator Budowlany 1/2016 5

27-29.05.2016 r. Czerwcowe posiedzenie Zarz du po wi cone by o omówieniu przebiegu XLIX 

Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Olsztynie. Prezes CUTOB kol.Zb.Augustyniak oraz 

kol.kol.B.Ksit i A.Szymczak-Graczyk przedstawili stan przygotowa  do Konferencji  

i Warsztatów w Wa czu. Na czerwcowym posiedzeniu przyj to te  rekordow  liczb  30 nowych 

cz onków Oddzia u.

Cz onkowie Zarz du Oddzia u

Notka biograficzna 
Dr in . Edmund Przyby owicz 

Przewodnicz cy Oddzia u PZITB w Poznaniu 

Dr in . Edmund Przyby owicz nale y do stowarzyszenia 

od 1974r., od 1990 – 1995 r. Skarbnik Ko a nr 4 przy 

Politechnice Pozna skiej, od 1995 do 2012 r. Przewodnicz cy

Ko a nr 4, od 2012 do 2015 r. v-ce Przewodnicz cy Ko a nr 4, 

od 1998 r. do chwili obecnej cz onek Zarz du Oddzia u PZITB 

w Poznaniu, cz onek Komisji Rzeczoznawstwa i Odznacze

Oddzia u PZITB w Poznaniu, cz onek Komitetu Trwa o ci 

Budowli PZITB, uczestnik zjazdów krajowych PZITB  

w Kielcach, Cz stochowie, Krakowie, od 1986 r. rzeczoznawca 

budowlany PZITB. 
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Sprawozdanie 
z XLIX-ego Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB  

w Olsztynie 

Organizatorem i gospodarzem Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Zwi zku 

In ynierów i Techników Budownictwa, który odby  si  w dniach 3-5 czerwca 2016 r., by

Oddzia  Olszty ski PZITB. Do pi knej stolicy Warmii i Mazur przyby o wielu 

delegowanych przedstawicieli oddzia ów terenowych PZITB z ca ej Polski.  

Po zakwaterowaniu si  w hotelu OMEGA i spotkaniu powitalnym przyby ych, uczestnicy 

KZD mogli podziwia  wspaniale zagospodarowane tereny rekreacyjne po o one nad 

pobliskim du ym jeziorem Ukiel, a w godzinach wieczornych wyruszyli autokarami do 

Filharmonii Warmi sko-Mazurskiej, by wzi  udzia  w rewelacyjnym koncercie pt. ”The 

Best of Broadway”, gdzie wys uchali wiele znanych przebojów kinowych  

i musicalowych, w mistrzowskim wykonaniu solowym P. Gra yny Brodzi skiej  

i artystów Teatru Muzycznego ROMA z Warszawy oraz miejscowej Orkiestry 

Symfonicznej pod batut  dyrygenta Piotra Su kowskiego. 
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Po koncercie mo na by o „zdoby ” autograf i dedykacj  s ynnej artystki. 

Kolejnego dnia, po uroczystym powitaniu uczestników zjazdu oraz zaproszonych 

go ci przez Przewodnicz cego Oddz. Olszty skiego kadencji 2012-2016 Zdzis awa

Binerowskiego, wprowadzeniu sztandaru Stowarzyszenia i wys uchaniu hymnu Warmii 

w wykonaniu dziewcz cego chóru ze Szko y Muzycznej z Olsztynie, a tak e po 

okoliczno ciowych wyst pieniach wielu znamienitych go ci jak np.: Prezydenta miasta 

Olsztyna P. Piotra Grzymowicza, Dyr. ITB P. Marcina Kruka, g os zabra

Przewodnicz cy Ryszard Trykosko, przyst puj c do inauguracji obrad. 

Delegaci zatwierdzili regulamin i (z niewielkimi zmianami) porz dek obrad. 

Na zdj ciu od lewej: Maria wierczak, Edmund Przyby owicz,

Wies aw Buczkowski, Urszula Bartkowska 
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Wybrano tak e sk ad Prezydium KZD PZITB, którego Przewodnicz cym zosta  kol. 

Tadeusz Nawracaj z Oddz. Wroc awskiego oraz Komisji Zjazdowych: Mandatowej, 

Wyborczej, Skrutacyjnej, Uchwa  i Wniosków. 

Po ukonstytuowaniu si  w/w Komisji ust puj ce organy PZITB z o y y

sprawozdanie z przebiegu kadencji 2012-1016. Nast pnie odby a si  dyskusja. 

Po przyj ciu w/w sprawozda  delegaci wi kszo ci  g osów udzielili absolutorium 

ust puj cym w adzom. Kolejnym punktem programu obrad by a uroczysto  wr czenia 

odznacze  i nagród stowarzyszeniowych szczególnie zas u onym cz onkom PZITB. 

Po przerwie obiadowej przyst piono do wyborów nowych w adz Stowarzyszenia. 

Przewodnicz cy Komisji Wyborczej przedstawi  jedynego kandydata na 

Przewodnicz cego PZITB – kol. Ryszarda Trykosko, który niemal jednog o nie zosta

ponownie wybrany na to stanowisko w kadencji 2016-2020. 

Po wyborze nowy Przewodnicz cy wyg osi  okoliczno ciowe przemówienie oraz 

zaprezentowa  program ramowy dzia ania podczas kolejnej kadencji. 

Dalej Przewodnicz cy Komisji Wyborczej przedstawi  list  zg oszonych 

kandydatów do Zarz du G ównego, a wymieniani kandydaci, w krótkich wypowiedziach 

dokonywali swojej prezentacji. 

Na zje dzie PZITB wypowiada si  dr in . Edmund Przyby owicz 

Nast pnie odby o si  g osowanie, które by o ostatnim punktem ko cz cym drugi dzie  obrad. 

Wieczorem odby a si  uroczysta kolacja kole e ska, poprzedzona czasem wolnym 

przeznaczonym na integracj  uczestników Zjazdu, z mo liwo ci  uczestniczenia  

w wyj tkowej atrakcji - zawodach eglarskich na jeziorze Ukiel. 

Podczas kolacji nagrodzono medalami uczestników regat. 
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Wyró nienie odbiera kol. Roman Napiera a

Ostatniego dnia Zjazdu, w niedziel  po niadaniu, delegaci wzi li udzia  we mszy 

wi tej w katedrze p.w. w. Jakuba w Olsztynie. 

Po mszy powrócili z powrotem do hotelu, by kontynuowa  obrady, które otworzy  krótkim 

przemówieniem Przewodnicz cy Prezydium kol. Tadeusz Nawracaj. W dalszej kolejno ci

Przewodnicz ca Komisji Skrutacyjnej kol Jolanta Prusiel og osi a wyniki wyborów na cz onków ZG. 

Po odczytaniu wyników wyborów g os zabra  Przewodnicz cy PZITB Ryszard 

Trykosko. Pogratulowa  on nowym cz onkom Zarz du i zaprosi  ich na pierwsze 

posiedzenie Zarz du w dniu 15 czerwca do Warszawy. 

W sk ad nowego ZG weszli: Zdzis aw Binerowski O/Olsztyn, Mieczys aw Grodzki  

O/W-wa, Wiktor Piwkowski O/W-wa, Piotr Szymczak O/ ód , Waldemar Szleper 

O/Cz stochowa, Nina Szklennik O/Bia ystok, Janusz Superson O/Wroc aw, Wies aw Baran 

O/Opole, Maciej Gruszczy ski O/Kraków, Wiktor Dziubi ski O/Lublin, Sabina Ksi ek

O/Kraków, Andrzej Szyd owski O/Katowice, Stefan Sza kowski O/Kielce, Jan Szpak 

O/Kraków, Janusz Kozula O/Bielsko-Bia a, Alicja Dudzik O/Wroc aw, Magdalena Lysko 

O/Gliwice, Kazimierz Konieczny O/Katowice, Kazimierz Mrozik O/Rzeszów, Ryszard 

Walenty ski O/Gliwice, Mariusz Oku  O/W-wa, Piotr Bogacz o/Olsztyn, Dariusz Karolak  
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O/W-wa, Waldemar Or owski O/Bia ystok, Grzegorz Rudzki O/Piotrków Tryb.,Micha

Starzyk o/Gliwice, Tomasz Bujnowski O/Lublin, Edmund Przyby owicz O/Pozna ,

Tomasz Kulczy ski O/Kalisz, El bieta Ostatek O/Szczecin, Andrzej Surmacz O/Gorzów 

Wlkp.,Jacek Domski O/Koszalin, Stefan Nowaczyk O/Szczecin, Marek Zackiewicz 

O/Gda sk i Przemys aw Bodzak O/ ód . Nast pnie Komisja Skrutacyjna rozda a karty 

do g osowania i delegaci zag osowali kolejno na cz onków GKR, GSK i Delegatów do 

Rady NOT. 

Po d u szej przerwie kawowej Komisja Mandatowa poda a informacje o wynikach 

w/w g osowa .

W sk ad cz onków GKR weszli: Tadeusz Durak, Leszek Tischner, Urszula 

Jakubowska, Krzysztof Baranowski, Alicja Koto ska i z-cy cz onków – Roman 

Szmigielski oraz Urszula Bartkowska. W sk ad cz onków GSK weszli: Barbara Malec, 

Roman Lulis, Tadeusz Cichocki, Jan Mizera, Irena Bobulska-Chlewicka, Marian Persona, 

Krzysztof Motylak i z-cy cz onków – Bernard Bartosik i Agata Cieciel g. Delegatami do 

Rady NOT zostali: Wiktor Piwkowski i Ryszard Rak. Po odczytaniu wyników wyborów, 

wywi za a si  na sali obrad ciekawa, wielow tkowa dyskusja nad programem dzia ania 

w adz Stowarzyszenia w nowej kadencji. Wzi li w niej udzia  m.in.: Ryszard Trykosko, 

Janusz Kawecki, Tadeusz Nawracaj, Kazimierz Flaga, Barbara Malec i inni. Dyskusja ta 

wy oni a i ukszta towa a szereg wniosków i postulatów, które znalaz y si  w tre ci

Uchwa y Generalnej XLIX Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB, zatwierdzonej 

jednog o nie przez uczestników tego Zjazdu. 

Na zako czenie zabra  g os Przewodnicz cy PZITB Ryszard Trykosko i w imieniu 

nowo wybranych w adz podzi kowa  delegatom za wybory a gospodarzom z Oddzia u

Olszty skiego za wspania  ich organizacj .

W dalszej kolejno ci wyst pi  z okoliczno ciowym przemówieniem 

Przewodnicz cy Prezydium Zjazdu Tadeusz Nawracaj podsumowuj c i zamykaj c

obrady, a nast pnie Przewodnicz cy Oddzia u Olszty skiego Zdzis aw Binerowski 

dokona  uroczystego zamkni cia Zjazdu i po egna  wszystkich jego uczestników. 

in . Maria wierczak 

Droga zawodowa cz onka PZITB - autopromocja 

Zdzis aw SZYGU A

Uprawnienia budowlane od lipca 1993 r.  

Cz onek PZITB od grudnia 1993 r. 

Cz onek WOIIB od 2001 r. 

Prac  zawodow  podj em po maturze w roku 1984 r. 

zatrudniaj c si  w PBR Ko cian gdzie zg bia em wiedz

i nabiera em do wiadczenia w zakresie wykonawstwa robót 

budowlanych przechodz c kolejne etapy bezpo rednio na placu 

budowy, poznaj c zawi e arkana sztuki budowlanej oraz 
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mechanizmy dzia ania systemów kontroli i odbiorów jako ci.

W 1994 r. zdecydowa em o za o eniu w asnej dzia alno ci gospodarczej, któr  pod 

nazw  Przedsi biorstwo Wielobran owe SABUD prowadz  do dnia dzisiejszego. 

W tak zwanym mi dzyczasie wspó pracowa em z firm  Jaromax w Mosinie, gdzie 

jako pracownik kontraktowy pe ni em funkcj  dyrektora technicznego w ró nego typu 

dzia aniach firmy na niwie budownictwa. W kolejnych latach 1998/99 w firmie 

Wieczorek i Partnerzy pracowa em jako kierownik budowy i specjalista ds marketingu. 

Pó niej w latach 1999/2001 jako przedstawiciel techniczno – handlowy na terenie 

Wielkopolski pracowa em w firmie Terranova Industria Polska przekszta conej nast pnie 

w Saint Gobain Weber Terranova wdra aj c na polskim rynku wysokiej jako ci systemy 

docieple  budynków i spory zakres tzw. chemii budowlanej. Przez krótki okres, na 

prze omie lat 2001/2002 pracowa em w p ockiej firmie Budmat w charakterze 

przedstawiciela handlowego w regionie po udniowej Wielkopolski i na Dolnym l sku,

b d c odpowiedzialnym za rozwój rynków zbytu, promuj c i propaguj c wyroby firmy 

na targach i w ród potencjalnych klientów. 

Przez kilka lat wspó pracowa em tak e z O rodkiem Szkolenia Zawodowego 

KANN oraz Rejonowymi Urz dami Pracy, dla których prowadzi em szkolenia, kszta c c

bezrobotnych i przygotowuj c ich do zawodów budowlanych. 

Sam równie  doskonali em i poszerza em swoj  wiedz  uczestnicz c w wielu 

kursach i szkoleniach w kraju i za granic .

Ca e moje ycie zawodowe zwi zane jest z budownictwem, a zdobyte przez lata 

do wiadczenie wykorzystuj  w swojej dzia alno ci, pe ni c funkcje inspektora nadzoru 

oraz kierownika budowy. Po rednicz  w zawieraniu kontraktów na roboty budowlane, 

selekcjonuj  firmy wykonawcze, zajmuj  si  kosztorysowaniem robót budowlanych oraz 

weryfikacj  kosztorysów i ofert przetargowych, sporz dzam opinie o stanie technicznym 

budynków , wspó pracuj c z zarz dcami nieruchomo ci i wspólnotami mieszkaniowymi. 

W swojej wieloletniej dzia alno ci firma SABUD wypracowa a sobie umiej tno

wykonywania specjalistycznych prac hydroizolacyjnych, zajmuj c si  w g ównej mierze 

uszczelnieniami przesi ków i tamowaniem przecieków w konstrukcjach elbetowych, 

zabezpieczeniami hydroizolacyjnymi zbiorników, iniekcj  rys i p kni  specjalnymi 

ywicami, odtwarzaniem izolacji poziomych metod  iniekcji, uszczelnieniami 

przepustów rurowych i kablowych w cianach podziemnych kondygnacji budynków, 

wzmacnianiem konstrukcji murowych i elbetowych w systemie FRCM. 

Zakres wykonywanych przez firm  SABUD prac i zdobyte do wiadczenia w bran y

na budowach w Polsce i poza granicami, pozwalaj  nam na uczestniczenie w najbardziej 

skomplikowanych zadaniach. 

Od wielu lat sprzedajemy z du ym powodzeniem wysokospecjalistyczne materia y

chemii budowlanej, wykorzystywane w g ównej mierze przy wykonywaniu wszelkich 

izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych (www.hahne.pl). 

Info: www.sabud.pl 
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CUTOB-PZITB – O rodek Informacji 

Historia Firmy 

Firma trwa nieprzerwanie od 1962 roku.

CUTOB-PZITB kontynuuje dzia alno  Zespo u Rzeczoznawców Budowlanych, 

który powsta  w 1962 r. przy Zarz dzie G ównym PZITB w Warszawie  

wraz z oddzia ami w terenie, w tym równie  w Poznaniu. Zespo y Rzeczoznawców 

Budowlanych tworzyli wybitni specjali ci z dziedziny budownictwa. Ich opinie  

i ekspertyzy wykonywane na zlecenie w adz administracyjnych, przedsi biorstw, s dów

i osób prywatnych stanowi y podstaw  do dalszych dzia a  gospodarczych i prawnych. 

W 1985 r. Zespó  Rzeczoznawców Budowlanych zosta  przekszta cony w Centrum 
Us ug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PZITB przy Zarz dzie G ównym 

PZITB w Warszawie, a w roku 1994 nast pi o usamodzielnienie si  i przekszta cenie 

pozna skiego O rodka CUTOB-PZITB w jednoosobow  spó k  z ograniczon

odpowiedzialno ci . W a cicielem Spó ki jest Oddzia  PZITB w Poznaniu. 

CUTOB-PZITB w Poznaniu Spó ka z o.o. znajduje si  w Krajowym Rejestrze 
S dowym z dnia 07.06.2006 r. pod nr KRS 0000120637. 

Zakres dzia ania 

CUTOB-PZITB w Poznaniu Spó ka z o.o. posiada zezwolenie na prowadzenie 

dzia alno ci gospodarczej w zakresie ekspertyz i opinii o stanie technicznym 
budynków i budowli, projektowania budownictwa ogólnego i przemys owego, 
nadzoru inwestycyjnego, doradztwa technicznego i inwestycyjnego, wyceny 
maj tku, organizacji szkole  i wystaw itp.

Ze Spó k  wspó pracuje stale kilkudziesi ciu rzeczoznawców, w tym pracowników 

naukowych Politechniki Pozna skiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, bieg ych

s dowych - reprezentuj cych szeroki zakres specjalno ci budowlanych. 

Spó ka jest szeroko otwarta na potrzeby rynku, wspó pracuje z szeregiem 

przedsi biorstw i instytucji, w tym m.in. z Zarz dem Mi dzynarodowych Targów 

Pozna skich przy organizacji imprez towarzysz cych corocznym targom budownictwa 

„BUDMA”, z Wielkopolsk  Okr gow  Izb  In ynierów Budownictwa w zakresie 

organizacji szkole , konferencji, udzielania informacji technicznej i in. 
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Oferta us ug CUTOB-PZITB: 

- ekspertyzy, opinie o stanie technicznym obiektów budowlanych, o jako ci robót 

budowlanych 

- okresowe przegl dy techniczne budynków i instalacji wed ug wymogów prawa 

budowlanego 

- projektowanie obiektów budowlanych i weryfikacja dokumentacji 

- prowadzenie nadzorów inwestorskich 

- badania geologiczne gruntów 

- wycena maj tku - budynki, grunty, urz dzenia 

- sporz dzanie i sprawdzanie kosztorysów na roboty budowlane 

- sporz dzanie audytów energetycznych 

- udzielanie informacji technicznej, udost pnianie zbiorów norm, przepisów, 

katalogów, instrukcji itp. 

- doradztwo techniczne w zakresie budownictwa jednorodzinnego 

- organizowanie szkole , kursów, konferencji 

- organizowanie wystaw, sympozjów promuj cych firmy i wyroby budowlane 

- prowadzenie bada  techniczno-ekonomicznych firm ubiegaj cych si  o rekomendacj

PZITB

Zapewniamy wysoki profesjonalizm us ug. 

Gwarantujemy dobór najwy szej klasy specjalistów. 

REKOMENDACJA 
Polskiego Zwi zku In ynierów i Techników  

Budownictwa - Oddzia  w Poznaniu 

Oddzia  Pozna ski PZITB, istniej cy ju  ponad 75 lat, wypracowa  sobie na terenie 

Wielkopolski opini  organizacji zaufania spo ecznego w sprawach budownictwa. 

Rekomendacja PZITB jest na rynku budowlanym wysoko ceniona. Przedsi biorstwa, 

które ubiegaj  si  o rekomendacj  Oddzia u Pozna skiego PZITB musz  podda  si

przewodowi sprawdzenia swej, co najmniej 3-letniej, dzia alno ci, który przeprowadzaj

rzeczoznawcy z dziedziny techniki i ekonomii z CUTOB-PZITB. Po uzyskaniu 

pozytywnej oceny Komisji ds. Rekomendacji, Zarz d Oddzia u PZITB w Poznaniu 

udziela wnioskuj cej firmie swej rekomendacji. 

List rekomendacyjny ma roczn  wa no  i mo e by  przed u any na dalsze lata po 

uproszczonej procedurze. 

Jest wiele firm zarówno du ych, jak i mniejszych, a jest ich ponad 20, które tak

rekomendacj  uzyska y i wysoko j  sobie ceni . Jest ona wa nym atutem w przetargach  

o roboty budowlane. 

Koszt przeprowadzenia przewodu rekomendacyjnego: 1200,- do 1500,- z  + VAT. 

Nieprzed u onych rekomendacji nie publikujemy. 
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FIRMY AKTUALNIE REKOMENDOWANE: 
l. Przedsi biorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o.o. 

64-304 Nowy Tomy l, ul. Sczanieckiej 2, tel. 44 23 182 

Dzia alno : Wykonawstwo robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, komple-

ksowa realizacja robót budowlano-monta owych budownictwa mieszkaniowego  

i ogólnego, producent nowoczesnych okien „aluplast”. 

UWAGA!
Wszystkim pozosta ym firmom termin wa no ci rekomendacji min ; proponujemy 
wyst pi  o przed u enie

Ekspozycja na Sta ej Wystawie Budownictwa  
w Domu Technika w Poznaniu 

W holu Domu Technika NOT w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 5/9, czynna jest 

od wielu lat sta a wystawa budownictwa, która cieszy si  du ym zainteresowaniem osób 

uczestnicz cych ka dego dnia w ró nego rodzaju zebraniach, kursach, sympozjach, 

konferencjach. 

Stanowisko ekspozycyjne sk ada si  z planszy o wymiarach 100 x 200 cm i podestu  

o wymiarach w rzucie 100 x 100 cm i wysoko ci 50 cm. Pozwala to na zaprezentowanie 

firmy i oferowanych przez ni  wyrobów lub us ug.

Wystawa znajduje si  pod sta  opiek  pracowników O rodka Informacji Technicznej 

CUTOB-PZITB, którzy wyk adaj  na bie co prospekty firmowe i udzielaj , w miar

potrzeb, szerszych informacji. 

Miesi czny koszt najmu jednego stanowiska wynosi 130,00 z  + podatek VAT. 
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PRZEPISY DOTYCZ CE BUDOWNICTWA 

Nowe przepisy, ustawy, rozporz dzenia, uchwa y

18.11.2015 wesz a w ycie Ustawa z dnia 9 pa dziernika 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1777). 

Ustawa okre la zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. 

Poj cie to zosta o w ustawie zdefiniowane jako proces wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez 

zintegrowane dzia ania na rzecz lokalnej spo eczno ci, przestrzeni i gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie 

gminnego programu rewitalizacji. Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków 

do prowadzenia rewitalizacji, a tak e jej prowadzenie w zakresie w a ciwo ci gminy 

stanowi  b d  jej zadania w asne. Rada gminy b dzie mog a wyznaczy , w drodze 

uchwa y, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Uchwa a taka stanowi  b dzie akt 

prawa miejscowego. Obszar zdegradowany zdefiniowano jako obszar gminy znajduj cy

si  w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk spo ecznych,  

w szczególno ci bezrobocia, ubóstwa, przest pczo ci, niskiego poziomu edukacji lub 

kapita u spo ecznego, a tak e niewystarczaj cego poziomu uczestnictwa w yciu 

publicznym i kulturalnym, na którym dodatkowo wyst puj  negatywne zjawiska 

gospodarcze (np. niski stopie  przedsi biorczo ci), rodowiskowe (np. przekroczenie 

standardów jako ci rodowiska), przestrzenno-funkcjonalne (np. niedostosowanie 

rozwi za  urbanistycznych do zmieniaj cych si  funkcji obszaru) lub techniczne (np. 

degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu 

mieszkaniowym). Z kolei obszar rewitalizacji zosta  okre lony jako obszar obejmuj cy

ca o  lub cz  obszaru zdegradowanego, cechuj cy si  szczególn  koncentracj

negatywnych zjawisk, na którym ze wzgl du na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego 

gmina zamierza przeprowadzi  rewitalizacj .

Podstaw  prowadzenia rewitalizacji stanowi  b dzie gminny program rewitalizacji, 

przyjmowany przez rad  gminy w formie uchwa y, b d cy dokumentem o charakterze 

aktu kierownictwa wewn trznego. Program zawiera  b dzie m.in. list  planowanych 

podstawowych przedsi wzi  rewitalizacyjnych oraz szacunkowe ramy finansowe 

gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem rodków 

finansowych ze róde  publicznych i prywatnych. Ustawa przewiduje mo liwo

utworzenia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, na okres nie d u szy

ni  10 lat. Strefa, ustanawiana w drodze uchwa y rady gminy i stanowi ca akt prawa 

miejscowego, b dzie obszarem stosowania szczególnych norm prawnych z zakresu 

planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomo ciami, mieszkalnictwa, prawa 

podatkowego oraz cywilnego. Powo anie takiej strefy ma na celu zapewnienie sprawnej 

realizacji przedsi wzi  rewitalizacyjnych. Przedmiotowa ustawa wprowadza zmiany  

w ju  obowi zuj cych aktach prawnych. 
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Do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z pó n. zm.) dodano przepisy umo liwiaj ce 

uchwalenie przez rad  gminy dla obszaru rewitalizacji miejscowego planu rewitalizacji - 

szczególnej formy planu miejscowego. W miejscowym planie rewitalizacji b dzie mo na

okre li  w odniesieniu do nieruchomo ci niezabudowanej, e warunkiem realizacji na 

niej inwestycji g ównej jest zobowi zanie si  inwestora do budowy na swój koszt i do 

nieodp atnego przekazania na rzecz gminy inwestycji uzupe niaj cych w postaci 

infrastruktury technicznej, spo ecznej lub lokali mieszkalnych - w zakresie wskazanym  

w tym planie. Zobowi zanie inwestora do realizacji inwestycji uzupe niaj cych b dzie 

przedmiotem zawieranej z gmin  umowy urbanistycznej, okre laj cej zakres, 

specyfikacj  techniczn  i termin wykonania niezb dnych robót budowlanych oraz termin 

przekazania gminie wybudowanych obiektów lub urz dze . Zawarcie umowy 

urbanistycznej stanowi  b dzie warunek uzyskania pozwolenia na budow  dla inwestycji 

g ównej lub jej cz ci. Ponadto nieodp atne przekazanie na rzecz gminy zrealizowanej 

inwestycji uzupe niaj cej, a w przypadku gdy stanowi ona cz  obiektu budowlanego, 

zako czenie robót budowlanych dotycz cych inwestycji uzupe niaj cej b dzie 

warunkiem przyst pienia do u ytkowania obiektów budowlanych stanowi cych 

inwestycj  g ówn . Spe nienie powy szych warunków potwierdzi w drodze 

za wiadczenia wójt, burmistrz albo prezydent miasta (art. 37i ust. 8 ustawy). 

Zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. 

poz. 1409 z pó n. zm.) polegaj  na dodaniu w art. 33 ust. 2 pkt 8 oraz dodaniu w art. 57 

ust. 1 pkt 7a. W nast pstwie tych zmian do wniosku o pozwolenie na budow  konieczne 

b dzie do czenie umowy urbanistycznej, je eli jej zawarcie b dzie wymagane zgodnie  

z miejscowym planem rewitalizacji. Natomiast do zawiadomienia o zako czeniu budowy 

obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na u ytkowanie inwestor 

zobowi zany b dzie do czy  za wiadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, 

potwierdzaj ce spe nienie warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 znowelizowanej 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, je eli 

b dzie wymagane. 

Omawiana ustawa o rewitalizacji nowelizuje tak e m.in. ustaw  z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i op atach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z pó n. zm.), 

ustaw  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami (t.j. Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1774), ustaw  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (t.j. Dz.U. z 

2013 r. poz. 907 z pó n. zm.). 

18.11.2015 wesz o w ycie Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  
z dnia 16 pa dziernika 2015 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie dziennika 
budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego 
dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2015 r. poz. 1775). 

Rozporz dzenie wprowadza zmiany w rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury  

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy  

i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pó n. zm.). Nowelizacja ma na celu 

dostosowanie przepisów zmienianego rozporz dzenia do nowelizacji ustawy z dnia  
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7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pó n. zm.), dokonanej 

ustaw  z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. poz. 443), przez uwzgl dnienie w przepisach rozporz dzenia trybu 

zg oszeniowego. W ramach nowelizacji m.in. dodano przepis, zgodnie z którym po 

opiecz towaniu dziennika budowy organ zobowi zany b dzie wyda  go inwestorowi  

w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budow  sta a si  wykonalna 

albo w którym inwestor naby  prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie 

zg oszenia - za zwrotem kosztów zwi zanych z jego przygotowaniem. 

18.11.2015 wesz o w ycie Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia  
17 listopada 2015 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa (Dz.U. poz. 1907). 

W rozporz dzeniu okre lono, e Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje 

nast puj cymi dzia ami administracji rz dowej: budownictwo, lokalne planowanie  

i zagospodarowanie przestrzenne, mieszkalnictwo oraz transport. Organy podleg e

ministrowi lub przez niego nadzorowane wskazane zosta y w za czniku do 

rozporz dzenia. 

23.11.2015 zosta a og oszona Ustawa z dnia 9 pa dziernika 2015 r. o zmianie 
ustawy o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale 
spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1936). 

Ustawa ma na celu transpozycj  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych na 

rodowisko przez niektóre przedsi wzi cia publiczne i prywatne (Dz.Urz. UE L 26  

z 28.01.2012, s. 1), zmienionej dyrektyw  Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz. UE L 124 z 25.04.2014, s. 1). Ustawa dostosowuje 

tak e polskie prawo do dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dost pu do informacji dotycz cych 

rodowiska i uchylaj cej dyrektyw  Rady 90/313/EWG (Dz.Urz. WE L 41 z 14.02.2003, 

s. 26). Nowelizacja wprowadza ponadto przepisy doprecyzowuj ce ju  istniej ce 

regulacje oraz wprowadza nowe regulacje w zakresach dotychczas nieuregulowanych. 

Zmiany obejmuj  m.in. przepisy dotycz ce raportu o oddzia ywaniu przedsi wzi cia na 

rodowisko, wydawania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach oraz ponownego 

przeprowadzenia oceny oddzia ywania przedsi wzi cia na rodowisko. 

Ustawa wejdzie w ycie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyj tkiem art. 1 pkt 34  

lit. a-f, pkt 35 lit. a, pkt 38, 45 i 53, art. 3 pkt 2-6 oraz art. 7 ust. 1, które wchodz  w ycie 

po up ywie 30 dni od dnia og oszenia. 

30.11.2015 wesz a w ycie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw 
reguluj cych warunki dost pu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U.  
z 2015 r. poz. 1505). 

Ustawa nowelizuje m.in. ustaw  z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpo arowej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z pó n. zm.). Istotna zmiana 
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dotyczy art. 6 tej ustawy, który reguluje kwestie uzgadniania projektu budowlanego pod 

wzgl dem wymaga  ochrony przeciwpo arowej. Do art. 6 dodano ust. 6 i ust. 7, w my l

których inwestor jest obowi zany zawiadomi  komendanta powiatowego (miejskiego) 

Pa stwowej Stra y Po arnej w a ciwego dla miejsca lokalizacji inwestycji o zako czeniu 

budowy obiektu budowlanego istotnego ze wzgl du na konieczno  zapewnienia ochrony 

ycia, zdrowia, mienia lub rodowiska przed po arem, kl sk ywio ow  lub innym 

miejscowym zagro eniem i o zamiarze przyst pienia do jego u ytkowania w celu zaj cia 

przez tego komendanta stanowiska, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca  

1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pó n. zm.), z kolei 

komendant powiatowy (miejski) PSP przy zajmowaniu stanowiska zobowi zany b dzie 

niezw ocznie zawiadomi  w a ciwego komendanta wojewódzkiego PSP i w a ciwy organ 

administracji architektoniczno-budowlanej oraz organ nadzoru budowlanego  

o zastrze eniach do rozwi za  zawartych w projekcie budowlanym uzgodnionym pod 

wzgl dem zgodno ci z wymaganiami ochrony przeciwpo arowej przez rzeczoznawc  do 

spraw zabezpiecze  przeciwpo arowych. Po art. 6 dodano art. 6a-6f, w których okre lono 

tryb uzgadniania rozwi za  zamiennych do wymaga  wynikaj cych z przepisów 

dotycz cych ochrony przeciwpo arowej oraz obowi zek uzgadniania pod wzgl dem 

ochrony przeciwpo arowej projektów budowlanych oraz projektów urz dze

przeciwpo arowych przez rzeczoznawców do spraw zabezpiecze  przeciwpo arowych. 

Komendant wojewódzki PSP w a ciwy dla miejsca lokalizacji obiektu zosta

upowa niony do uniewa nienia uzgodnienia projektu budowlanego obiektu budowlanego 

(do dnia uzyskania pozwolenia na jego u ytkowanie), zawieraj cego rozwi zania 

niezgodne z wymaganiami ochrony przeciwpo arowej maj ce istotny wp yw na stan 

bezpiecze stwa po arowego obiektu budowlanego. O fakcie tym komendant wojewódzki 

PSP b dzie musia  poinformowa  niezw ocznie w a ciwy organ administracji 

architektoniczno-budowlanej oraz organ nadzoru budowlanego. Uniewa nienie 

upowa nienia b dzie mia o form  zaskar alnego postanowienia. 

30.11.2015 wesz o w ycie Rozporz dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 14 pa dziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, bada
konserwatorskich, bada  architektonicznych i innych dzia a  przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków oraz bada  archeologicznych i poszukiwa
zabytków (Dz.U. z 2015 r. poz. 1789). 

Rozporz dzenie zast puje dotychczas obowi zuj ce rozporz dzenie Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. o tym samym tytule (Dz.U.  

Nr 165, poz. 987 z pó n. zm.), które przesta o obowi zywa  z dniem 29 listopada 2015 r. 

w zwi zku z wej ciem w ycie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw 

reguluj cych warunki dost pu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. poz. 1505). 

Zakres przedmiotowy nowego rozporz dzenia jest taki sam jak dotychczas 

obowi zuj cego aktu prawnego i obejmuje m.in. tryb wydawania pozwole  na 

prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a tak e bada  konserwatorskich oraz bada

architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Rozporz dzenie 
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okre la tak e tryb wydawania pozwole  na umieszczanie na zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków urz dze  technicznych, tablic, reklam, napisów oraz pozwole  na 

wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku. Nowy akt prawny zasadniczo 

powiela rozwi zania przewidziane w poprzednim rozporz dzeniu. Do istotniejszych 

zmian nale y zaliczy  wprowadzenie dodatkowego elementu do zawarto ci wydawanych 

pozwole  na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, bada

konserwatorskich, bada  architektonicznych oraz bada  archeologicznych, dotycz cego 

warunku obowi zku kierowania tymi pracami i badaniami albo samodzielnego 

wykonywania tych prac albo bada  przez osob  wskazan  we wniosku o wydanie tego 

pozwolenia albo osob  posiadaj c  kwalifikacje, okre lone w art. 37a, art. 37b albo art. 

37d ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. 

Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z pó n. zm.), w przypadku gdy osoba ta b dzie wy aniana  

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nowym elementem ww. 

pozwole  jest tak e zobowi zanie wnioskodawcy do przekazania, w odpowiednim 

terminie, wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków imienia, nazwiska i adresu takiej 

osoby wraz z dokumentami potwierdzaj cymi posiadanie przez t  osob  kwalifikacji. 

To same rozwi zanie dotyczy pozwole  na prowadzenie robót budowlanych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz pozwole  na przemieszczenie zabytku 

nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków w odniesieniu do osób kieruj cych tymi 

robotami oraz wykonuj cymi w tym zakresie nadzór inwestorski. 

3.12.2015 zosta o og oszone Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031). 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych. 

4.12.2015 wesz o w ycie Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  
z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie wzorów: wniosku  
o pozwolenie na budow , o wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomo ci  na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budow  oraz zg oszenia 
budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. z 2015 r.  
poz. 1961). 

Rozporz dzenie zmienia rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budow , o wiadczenia  

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane, decyzji  

o pozwoleniu na budow  oraz zg oszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego (Dz.U. poz. 1146). Nowelizacja polega na zmianie brzmienia za cznika 

nr 4 do rozporz dzenia, zawieraj cego wzór zg oszenia budowy lub przebudowy budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego. Zmiana podyktowana jest nowelizacj  art. 29 ust. 4 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pó n.

zm.), dotycz cego wykonywania robót budowlanych przy obiekcie budowlanym 
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wpisanym do rejestru zabytków oraz na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, 

dokonan  ustaw  z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w zakresie sieci przesy owych (Dz.U. poz. 1265). Modyfikacja wskazanego 

za cznika polega na dodaniu w sekcji E.2.1 Za czniki (fakultatywne) wynikaj ce  

z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane nowego za cznika „Pozwolenie 

w a ciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych 

na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – art. 29 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane w zwi zku z art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 8 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”. Wykre lony zosta

natomiast wymóg za czania „Specjalistycznej opinii – art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 

07.07.1994 r. Prawo budowlane”. 

8.12.2015 wesz o w ycie Rozporz dzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji  
z dnia 21 pa dziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy 
GESUT (Dz.U. z 2015 r. poz. 1938). 

Rozporz dzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – 

Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pó n. zm.). 

Akt prawny okre la szczegó owy zakres danych gromadzonych w bazie danych 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prowadzonej dla obszaru powiatu 

(powiatowa baza GESUT) i w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu prowadzonej dla obszaru kraju (krajowa baza GESUT), a tak e tryb i standardy 

tworzenia oraz aktualizacji tych baz i udost pniania z nich danych. 

15.12.2015 wesz o w ycie Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych  
i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117). 

Rozporz dzenie zast puje dotychczas obowi zuj ce rozporz dzenie Ministra Spraw 

Wewn trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. o tym samym tytule (Dz.U.  

Nr 121, poz. 1137 z pó n. zm.), które utraci o mocz dniem 30 listopada 2015 r.  

w zwi zku z wej ciem w ycie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw 

reguluj cych warunki dost pu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. poz. 1505), 

która znowelizowa a ustaw  z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (t.j. 

Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z pó n. zm.). Nowe rozporz dzenie stanowi realizacj

upowa nienia ustawowego zawartego w art. 6g zmienionej ustawy o ochronie 

przeciwpo arowej. Przedmiotowe rozporz dzenie okre la rodzaje obiektów budowlanych 

istotnych ze wzgl du na konieczno  zapewnienia ochrony ycia, zdrowia, mienia lub 

rodowiska przed po arem, kl sk ywio ow  lub innym miejscowym zagro eniem, 

których projekty budowlane wymagaj  uzgodnienia pod wzgl dem zgodno ci

z wymaganiami ochrony przeciwpo arowej. Ponadto akt prawny okre la: podstawowe 

dane dotycz ce warunków ochrony przeciwpo arowej obiektu budowlanego, które 

powinny stanowi  podstaw  uzgodnienia, szczegó owy sposób dokonywania uzgodnie

projektu budowlanego, wzór piecz ci potwierdzaj cej uzgodnienie projektu budowlanego 

obiektu budowlanego, a tak e sposób i zakres zawiadomienia o uzgodnieniu projektu 

budowlanego. 
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18.12.2015 og oszono Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk 
u ytku publicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2143). 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk u ytku publicznego. 

18.12.2015 wesz o w ycie Rozporz dzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz 
mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028). 

Rozporz dzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – 

Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pó n. zm.). 

Okre la zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych  

o szczegó owo ci zapewniaj cej tworzenie standardowych opracowa  kartograficznych  

w skalach 1:500–1:5000 oraz organizacj , tryb i standardy techniczne tworzenia tej bazy, 

a tak e tryb i standardy techniczne aktualizacji oraz udost pniania tej bazy danych. 

Ponadto rozporz dzenie okre la tryb i standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej 

w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000. 

22.12.2015 og oszono Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy - 
Prawo zamówie  publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164). 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówie  publicznych. 

22.12.2015 og oszono Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy  
o efektywno ci energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2167). 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o efektywno ci energetycznej. 

31.12.2015 wesz a w ycie Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - 
Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 2295). 

Zmiana w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r.  

poz. 469 z pó n. zm.) polega m.in. na wprowadzeniu instytucji zg oszenia. Obowi zkowi 

zg oszenia podlega  b dzie osiem przypadków przedsi wzi , w tym: wykonanie 

pomostu do 25 m d ugo ci ca kowitej, odwadnianie wykopów budowlanych oraz 

odprowadzanie wód z wykopów budowlanych, wykonanie k pieliska, wyznaczenie 

miejsca wykorzystywanego do k pieli, równie  na obszarze morza terytorialnego, a tak e

wykonywanie stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nie 

przekraczaj cej 500 m2 i g boko ci nie przekraczaj cej 2 m od powierzchni terenu,  

o zasi gu oddzia ywania nie wykraczaj cym poza granice terenu, którego zak ad jest 

w a cicielem. Nowe przepisy okre laj  procedur  dokonywania zg oszenia oraz 
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procedur  wnoszenia sprzeciwu przez w a ciwy organ. Organem w a ciwym w sprawie 

zg oszenia jest w a ciwy miejscowo starosta, a je eli zg oszenie dotyczy przedsi wzi

na terenach zamkni tych - w a ciwy miejscowo dyrektor regionalnego zarz du. Ponadto 

znowelizowane przepisy modyfikuj  katalogi przedsi wzi  wymagaj cych uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego oraz przedsi wzi , które nie wymagaj  takiego pozwolenia. 

1.01.2016 wesz a w ycie Ustawa z dnia 9 pa dziernika 2015 r. o zwi zkach 
metropolitalnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1890). 

Ustawa stwarza mo liwo  powo ywania zwi zków metropolitalnych. W wietle 

ustawy zwi zek metropolitalny jest zrzeszeniem jednostek samorz du terytorialnego 

po o onych w danym obszarze metropolitalnym. Za obszar metropolitalny w rozumieniu 

ustawy uznaje si  z kolei spójn  pod wzgl dem przestrzennym stref  oddzia ywania 

miasta b d cego siedzib  wojewody lub sejmiku województwa, charakteryzuj c  si

istnieniem silnych powi za  funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów 

urbanizacyjnych, zamieszka  przez co najmniej 500.000 mieszka ców. W sk ad zwi zku 

metropolitalnego wchodzi  mog  gminy po o one w granicach obszaru metropolitalnego 

oraz powiaty, na których obszarze le y co najmniej jedna gmina po o ona w granicach 

obszaru metropolitalnego. Do zada  zwi zku metropolitalnego nale e  b dzie: 

kszta towanie adu przestrzennego, rozwój obszaru zwi zku, publiczny transport 

zbiorowy na obszarze zwi zku, wspó dzia anie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych  

i wojewódzkich na obszarze zwi zku oraz promocja obszaru metropolitalnego. 

Ustawa wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z pó n. zm.) przez 

dodanie nowego rozdzia u pt. „Planowanie przestrzenne na obszarze metropolitalnym”. 

1.01.2016 wesz o w ycie Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  
i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o wynikach 
zleconych bada  próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu lub udost pnianych na rynku krajowym i wydanych 
postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych 
informacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 2256). 

Rozporz dzenie zast puje dotychczas obowi zuj ce rozporz dzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegó owego zakresu informacji  

o przeprowadzanych kontrolach wyrobów budowlanych i wydawanych postanowieniach, 

decyzjach i opiniach, a tak e o sposobie i terminie przekazywania tych informacji (Dz.U. 

Nr 254, poz. 1706). Nowe rozporz dzenie okre la zakres informacji przekazywanych 

przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego G ównemu Inspektorowi 

Nadzoru Budowlanego o: 1) wynikach zleconych bada  próbek, 2) przeprowadzonych 

kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udost pnianych na 

rynku krajowym, 3) wydanych postanowieniach i decyzjach dotycz cych wyrobów 

budowlanych, 4) wydanych dla organów celnych opiniach o wyrobach budowlanych. 

Ponadto rozporz dzenie wskazuje sposób i termin przekazywania G ównemu 

Inspektorowi Nadzoru Budowlanego tych informacji. W stosunku do dotychczas 

obowi zuj cych przepisów zakres przekazywanych informacji zosta  rozszerzony  
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o informacje o wynikach zleconych bada  próbek wyrobów budowlanych. Wyniki bada

próbek G ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego publikuje, w formie komunikatu,  

w Biuletynie Informacji Publicznej G ównego Urz du Nadzoru Budowlanego. 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk u ytku publicznego. 

1.01.2016 wesz o w ycie Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  
i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu lub udost pnianych na rynku krajowym (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2332). 

Rozporz dzenie zast puje dotychczas obowi zuj ce rozporz dzenie Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 23, poz. 122). Zakres przedmiotowy 

nowego rozporz dzenia jest to samy z rozporz dzeniem, które straci o moc, to jest 

okre la: 1) sposób pobierania oraz badania próbki wyrobu budowlanego, 2) wzór 

protoko u pobrania próbki wyrobu budowlanego lub próbki kontrolnej, 3) sposób 

zabezpieczenia próbki, 4) wzór sprawozdania z bada , 5) sposób post powania  

z pozosta o ciami po próbkach, 6) sposób ustalania, uiszczania i zwrotu op aty, o której 

mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. 

Dz.U. z 2014 r. poz. 883 z pó n. zm.). Niniejsze rozporz dzenie dostosowuje przepisy 

dotycz ce pobierania i badania próbek wyrobów budowlanych do zmian wprowadzonych 

do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, w wyniku nowelizacji 

dokonanej ustaw  z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, 

ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 

ustawy o systemie oceny zgodno ci (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165). Znowelizowane przepisy 

ustawowe rozszerzaj  uprawnienia organów nadzoru budowlanego w zakresie bada

próbek wyrobów budowlanych. 

1.01.2016 wesz o w ycie Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  
i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2342). 

Rozporz dzenie zast puje dotychczas obowi zuj ce rozporz dzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu 

Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz.U. Nr 87, poz. 486). Nowe rozporz dzenie 

okre la wzór Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych, sposób 

dokonywania i usuwania wpisów w wykazie oraz niezb dne informacje o decyzjach,  

o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 oraz w art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 883 z pó n. zm.). 

1.01.2016 wesz o w ycie Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia  
28 grudnia 2015 r. w sprawie redniego kursu z otego w stosunku do euro 
stanowi cego podstaw  przeliczania warto ci zamówie  publicznych (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2254). 
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Rozporz dzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówie  publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164). Zgodnie  

z rozporz dzeniem redni kurs z otego w stosunku do euro stanowi cy podstaw

przeliczania warto ci zamówie  publicznych wynosi  b dzie 4,1749. 

Z dniem wej cia w ycie niniejszego aktu prawnego straci o moc rozporz dzenie 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. o tym samym tytule (Dz.U. poz. 1692). 

1.01.2016 wesz o w ycie Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia  
28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot warto ci zamówie  oraz konkursów, od których 
jest uzale niony obowi zek przekazywania og osze  Urz dowi Publikacji Unii 
Europejskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2263). 

Rozporz dzenie, stanowi ce akt wykonawczy do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówie  publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), okre la aktualne kwoty 

warto ci zamówie  i konkursów, od których jest uzale niony obowi zek przekazywania 

og osze  do publikacji w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej. Akt prawny 

wskazuje cztery rodzaje kwot warto ci zamówie  oraz trzy rodzaje kwot warto ci

konkursów w zale no ci od rodzaju zamawiaj cego. W odniesieniu do zamówie  na 

roboty budowlane kwoty warto ci zamówie  s  takie same dla wszystkich rodzajów 

zamawiaj cych i wynosz  5.225.000 euro. 

Z dniem wej cia w ycie niniejszego rozporz dzenia straci o moc rozporz dzenie 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. o tym samym tytule (Dz.U. poz. 1735). 

18.01.2016 og oszono Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 
2015 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu rozporz dzenia Rady Ministrów  
w sprawie przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko (Dz.U.  
z 2016r. poz. 71). 

Rozporz dzenie zawiera jednolity tekst rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia  

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na 

rodowisko. 

28.01.2016 og oszono Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  
z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu rozporz dzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r.  
poz. 124). 

Rozporz dzenie zawiera jednolity tekst rozporz dzenia Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie. 

9.02.2016 Rada Ministrów przyj a Projekt ustawy o systemach oceny 
zgodno ci i nadzoru rynku. 

Wydanie nowej ustawy spowodowane jest konieczno ci  zapewnienia spójno ci

polskich regulacji, dotycz cych systemów oceny zgodno ci, z systemem europejskim, 

okre lonym w Nowych Ramach Prawnych (NLF - New Legal Framework). Jak wynika  
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z uzasadnienia do projektu, nowe przepisy maj  g ównie na celu popraw  bezpiecze stwa 

niektórych produktów nie ywno ciowych, takich jak np. zabawki, maszyny i d wigi. 

Projektowana ustawa okre la  b dzie: zasady przeprowadzania oceny zgodno ci 

wyrobów, obowi zki podmiotów gospodarczych, warunki i tryb udzielania akredytacji, 

zasady i tryb autoryzacji jednostek oceniaj cych zgodno , zadania Polskiego Centrum 

Akredytacji oraz zasady funkcjonowania systemu nadzoru rynku. Dotychczas 

obowi zuj ca ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (t.j. Dz.U.  

z 2014 r. poz. 1645 z pó n. zm.) pozostanie w mocy, przy ograniczeniu jej zakresu 

przedmiotowego i uchyleniu tych przepisów, które nie b d  mia y ju  zastosowania. 

Przepisy nowej ustawy nie b d  mia y zastosowania do wyrobów budowlanych,  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.  

z 2014 r. poz. 883 z pó n. zm.), z wyj tkiem przepisów art. 20, rozdzia u 7 oddzia  1,  

z wy czeniem art. 63, i oddzia 4. Projektowana ustawa przewiduje jednak wprowadzenie 

zmian w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Zmiany dotyczy

b d  przepisów kompetencyjnych organów nadzoru budowlanego. Ponadto do ustawy ma 

zosta  dodany nowy rozdzia  pt. Kary pieni ne. W dniu 11 lutego 2016 r. projekt ustawy 

zosta  skierowany do Sejmu. 

17.02.2016 wesz o w ycie Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 
2016 r. w sprawie rodzajów i ilo ci znajduj cych si  w zak adzie substancji 
niebezpiecznych, decyduj cych o zaliczeniu zak adu do zak adu o zwi kszonym lub 
du ym ryzyku wyst pienia powa nej awarii przemys owej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138). 

Rozporz dzenie okre la rodzaje i ilo ci znajduj cych si  w zak adzie substancji 

niebezpiecznych, decyduj cych o zaliczeniu zak adu do zak adu o zwi kszonym ryzyku 

wyst pienia powa nej awarii przemys owej lub zak adu o du ym ryzyku wyst pienia 

powa nej awarii przemys owej, o których mowa wart. 248 ust. 1 ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 pó n.

zm.). Niniejsze rozporz dzenie zast puje dotychczas obowi zuj ce w tym przedmiocie 

rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 pa dziernika 2013 r. w sprawie rodzajów  

i ilo ci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie si  w zak adzie decyduje  

o zaliczeniu go do zak adu o zwi kszonym ryzyku albo zak adu o du ym ryzyku 

wyst pienia powa nej awarii przemys owej (Dz.U. poz. 1479). 

17.02.2016 og oszono Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy  
o ochronie przeciwpo arowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191). 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpo arowej. 

29.02.2016 og oszono Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy  
o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250). 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 13 wrze nia 1996 r.  

o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach. 
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4.03.2016 wesz o w ycie Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 
2016 r. w sprawie warunków obni ania warto ci korekt finansowych oraz wydatków 
poniesionych nieprawid owo zwi zanych z udzielaniem zamówie  (Dz.U. z 2016r. 
poz. 200). 

Rozporz dzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 24 ust. 13 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójno ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. poz. 1146  

z pó n. zm.). Niniejszy akt prawny okre la warunki obni ania warto ci korekt 

finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawid owo, zwi zanych z udzielaniem 

zamówie  realizowanych ze rodków publicznych w ramach projektów obj tych 

wspó finansowaniem w zakresie polityki spójno ci w perspektywie finansowej 2014-

2020 zgodnie z warunkami wynikaj cymi z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówie  publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) albo z umowy o dofinansowanie 

projektu, albo z decyzji o dofinansowaniu projektu. 

8.03.2016 og oszono Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290). 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane. 

16.03.2016 zosta o og oszone Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy  
o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa  
w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 353). 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r.  

o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa  

w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko.

18.03.2016 wesz o w ycie Rozporz dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 
13 listopada 2015 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada  obiekty budowlane nieb d ce budynkami, s u ce
obronno ci Pa stwa oraz ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 183). 

Rozporz dzenie zmienia rozporz dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia  

2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada

obiekty budowlane nieb d ce budynkami, s u ce obronno ci Pa stwa oraz ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 103, poz. 477 z pó n. zm.). Nowelizacja polega na dostosowaniu 

zapisów rozporz dzenia do wymogów terminologii stosowanej w resorcie obrony 

narodowej. Dokonano ponadto uaktualnienia wykazów obiektów budowlanych bazy 

szkoleniowej i poligonowej wyst puj cych w resorcie obrony narodowej. 
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18.03.2016 wesz o w ycie Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  
i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów 
wniosków o pozwolenie na budow  i decyzji o pozwoleniu na budow  oraz rejestrów 
zg osze  dotycz cych budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy 
– Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 306). 

Rozporz dzenie zast puje dotychczas obowi zuj ce rozporz dzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków  

o pozwolenie na budow  i decyzji o pozwoleniu na budow  (Dz.U. poz. 135 z pó n. zm.). 

Nowe rozporz dzenie dostosowuje przepisy dotycz ce prowadzenia rejestrów  

do nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane dokonanej ustaw  z dnia 

20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. poz. 443). W wyniku tej nowelizacji katalog obiektów budowlanych 

wymagaj cych zg oszenia zosta  rozszerzony o obiekty okre lone w art. 29 ust. 1 pkt la, 

2b i 19a ustawy - Prawo budowlane, to jest: wolno stoj ce budynki mieszkalne 

jednorodzinne, których obszar oddzia ywania mie ci si  w ca o ci na dzia ce lub 

dzia kach, na których zosta y zaprojektowane, wolno stoj ce parterowe budynki stacji 

transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy 

do 35 m2, sieci: elektroenergetyczne obejmuj ce napi cie znamionowe nie wy sze ni

1 kV, wodoci gowe, kanalizacyjne, cieplne i telekomunikacyjne. Ustawodawca nakaza

organom administracji architektoniczno-budowlanej prowadzenie rejestru zg osze

budowy ww. inwestycji. W zwi zku z tym nowe rozporz dzenie z dnia 23 lutego 2016 r. 

okre la sposób prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budow  i decyzji  

o pozwoleniu na budow  oraz rejestru zg osze  dotycz cych budowy, o której mowa  

w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy - Prawo budowlane. 

23.03.2016 wesz o w ycie Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 
2016 r. w sprawie zniesienia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (Dz.U.  
z 2016 r. poz. 377). 

Rozporz dzenie znosi Komisj  Kodyfikacyjn  Prawa Budowlanego, która zosta a

utworzona w celu opracowania projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego 

obejmuj cego przepisy w zakresie kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno-

budowlanego. Jednocze nie zosta o uchylone rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia  

10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu dzia ania Komisji 

Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (Dz.U. poz. 856 z pó n. zm.). Jak wynika  

z uzasadnienia do projektu rozporz dzenia, dzia ania te stanowi  konsekwencj

odwo ania przewodnicz cego Komisji, zast pcy przewodnicz cego Komisji i cz onków 

Komisji, które nast pi o w dniu 13 stycznia 2016 r. Dalsze prace legislacyjne dotycz ce 

materii, któr  dotychczas zajmowa a si  Komisja, b d  prowadzone przez Ministerstwo 

Infrastruktury i Budownictwa. 

25.03.2016 wesz a w ycie Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych 
rozwi zaniach zwi zanych z organizacj  wizyty Jego wi tobliwo ci Papie a
Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wiatowych Dni M odzie y - Kraków 
2016 (Dz.U. z 2016r. poz. 393). 
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Ustawa okre la szczególne zadania organów administracji publicznej zwi zane  

z organizacj  wizyty Jego wi tobliwo ci Papie a Franciszka w Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz wiatowych Dni M odzie y - Kraków 2016. Rozdzia  5 ustawy zawiera 

regulacje dotycz ce szczególnych zasad realizacji inwestycji zwi zanych z organizacj

DM. W my l przepisów ustawy do zamówie  na dostawy, us ugi lub roboty budowlane, 

realizowanych w zwi zku z organizacj DM, nie b d  mia y zastosowania przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. 

poz. 2164), je eli przedmiot zamówienia b dzie zwi zany z zapewnieniem 

bezpiecze stwa i porz dku publicznego, ycia lub zdrowia ludzi lub warto  zamówienia 

publicznego b dzie mniejsza ni  kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych. Ustawa 

okre la zasady, jakim powinny podlega  takie zamówienia. Wprowadzono u atwienia 

proceduralne dotycz ce przyst pienia do u ytkowania w odniesieniu do inwestycji 

polegaj cych na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych stanowi cych 

infrastruktur  kolejow  lub drogow  realizowanych w zwi zku z organizacj DM, 

polegaj ce na skróceniu do 7 dni terminów na wydanie przez w a ciwy organ pozwolenia 

na u ytkowanie oraz zg oszenie sprzeciwu do zawiadomienia w a ciwego organu  

o zako czeniu budowy. Inwestor b dzie mia  mo liwo  przed o enia dokumentacji 

geodezyjnej, o której mowa w art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane, w terminie 3 miesi cy od dnia przyst pienia do u ytkowania. Ponadto 

budowa tymczasowych obiektów budowlanych wznoszonych w zwi zku z organizacj

DM wymaga  b dzie zg oszenia w a ciwemu organowi administracji architektoniczno-

budowlanej. Do zg oszenia dotycz cego tymczasowego obiektu budowlanego trwale 

zwi zanego z gruntem b d  mia y odpowiednie zastosowanie przepisy art. 30 ust. 2, 5, 

5c, 5d i 6-7 ustawy - Prawo budowlane. W zg oszeniu dotycz cym obiektu budowlanego 

trwale zwi zanego z gruntem inwestor musi dodatkowo okre li  termin rozbiórki tego 

obiektu. Natomiast termin na wniesienie sprzeciwu do zg oszenia budowy obiektu wynosi 

7 dni od dnia dor czenia zg oszenia. Instalowanie przez operatorów 

telekomunikacyjnych, w zwi zku z organizacj DM, na terenie miasta Krakowa i na 

terenach, na których maj  by  realizowane wydarzenia z udzia em Jego wi tobliwo ci

Papie a Franciszka, tymczasowych instalacji radiokomunikacyjnych wraz z antenowymi 

konstrukcjami wsporczymi niezwi zanych trwale z gruntem, w szczególno ci stacji 

bazowych telefonii komórkowej, w tym instalowanie ich na obiektach budowlanych, 

zosta o zwolnione z obowi zku uzyskania pozwolenia na budow  lub zg oszenia. 

Przyst pienie do eksploatacji wymienionych instalacji b dzie wymaga o jednak 

uprzedniego dor czenia w a ciwemu organowi ochrony rodowiska zg oszenia, o którym 

mowa w art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska 

(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z pó n. zm.), wraz z wynikami pomiarów, o których mowa 

w art. 122a ust. 1 tej ustawy, potwierdzaj cymi utrzymywanie poziomów pól 

elektromagnetycznych poni ej poziomów dopuszczalnych. Operator telekomunikacyjny 

b dzie musia  usun  instalacje w terminie do dnia 14 sierpnia 2016 r. 

7.04.2016 wesz o w ycie Rozporz dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej  
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do wykonywania zawodów konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora 
zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni oraz archeologa (Dz.U.  
z 2016r. poz. 414). 

Rozporz dzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.  

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa stwach cz onkowskich 

Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) i ma zastosowanie do obywateli pa stw 

cz onkowskich, którzy odbyli praktyk  zawodow  w pa stwach innych ni

Rzeczpospolita Polska. Rozporz dzenie okre la tryb uznawania, zdobytej przez takich 

obywateli, praktyki zawodowej do wykonywania zawodów konserwatora zabytków 

ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni, 

archeologa, a tak e maksymalny uznawany okres praktyki zawodowej odbytej  

w pa stwie innym ni  Rzeczpospolita Polska. Decyzje w sprawie uznania praktyki 

zawodowej b dzie wydawa  minister w a ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. 

18.04.2016 wesz o w ycie Rozporz dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 
13 listopada 2015 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada  strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz.U.  
z 2016 r. poz. 363). 

Rozporz dzenie nowelizuje rozporz dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia  

4 pa dziernika 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada

strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz.U. Nr 132, poz. 1479 z pó n. zm.). 

Nowelizacja polega na w czeniu do przepisów rozporz dzenia zagadnie  dotycz cych 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  odkryte garnizonowe strzelnice 

specjalne. Wprowadzone zosta y ponadto rozwi zania u atwiaj ce proces wykonawstwa 

oraz eksploatacji strzelnic garnizonowych. 

20.04.2016 wesz a w ycie Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny 
zgodno ci i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r. poz. 542). 

Ustawa ma na celu dostosowanie prawa krajowego do prawa Unii Europejskiej, 

harmonizuj cego wymagania dla produktów wprowadzanych do obrotu na jednolitym 

rynku UE, oraz ujednolicenie procedur stosowanych w systemie nadzoru rynku. 

Konieczno  uchwalenia nowej ustawy wynika a z tego, e ustawa z dnia 30 sierpnia 

2002 r. o systemie oceny zgodno ci (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1645), która pozostaje  

w mocy, nie uwzgl dnia fundamentalnych postanowie  zawartych w Nowych Ramach 

Prawnych (NLF) dla prawa unijnego. Nowy akt prawny zasadniczo nie ma zastosowania 

do wyrobów budowlanych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 883 z pó n. zm.), z wyj tkiem przepisów art. 20, 

rozdzia u 7 oddzia  1, z wy czeniem art. 63, i oddzia  4, oraz rozdzia ów 4 i 5, które 

stosuje si  odpowiednio. Przedmiotowa ustawa wprowadza natomiast zmiany we 

wspomnianej ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Nowelizacja 

stanowi, e organami w a ciwymi w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych 

do obrotu lub udost pnianych na rynku krajowym, w zakresie uregulowanym w niniejszej 

ustawie, oraz organami nadzoru rynku, w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.  
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o systemach oceny zgodno ci i nadzoru rynku, s  wojewódzki inspektor nadzoru 

budowlanego oraz G ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Do podstawowych 

obowi zków tych organów nale y kontrola wprowadzonych do obrotu lub 

udost pnianych na rynku krajowym wyrobów budowlanych, prowadzenie post powa

administracyjnych w tym zakresie oraz wykonywanie zada , o których mowa w art. 59 

ust. 3 i ust. 4 pkt 2 i 3 oraz art. 62 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny 

zgodno ci i nadzoru rynku. Do zmienianej ustawy o wyrobach budowlanych dodano 

przepisy, które zobowi zuj  w a ciwy organ do niezw ocznego przekazania Prezesowi 

UOKiK kopii decyzji ostatecznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2,  

art. 31 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 oraz art. 31a ust. 3 ustawy, dotycz cych wyrobów 

budowlanych podlegaj cych oznakowaniu CE, wydanych po kontroli u sprzedawcy, 

producenta albo importera. Na podstawie kopii tych decyzji Prezes UOKiK b dzie 

dokonywa  wpisu do rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzaj cych 

zagro enie. Istotn  zmian  dokonan  w ustawie o wyrobach budowlanych jest zast pienie 

systemu kar opartych na kodeksie karnym systemem kar pieni nych podlegaj cych 

egzekucji w trybie przepisów o post powaniu egzekucyjnym w administracji.  

Na przyk ad producent albo importer, który wprowadzi do obrotu wyrób budowlany nie 

nadaj cy si  do zamierzonego zastosowania w zakresie zadeklarowanych w a ciwo ci 

u ytkowych, b dzie podlega  karze pieni nej w wysoko ci do 100.000 z .

Przepisy dotycz ce kar pieni nych wejd  w ycie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

23.04.2016 wesz o w ycie Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury  
i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporz dzenia 
zmieniaj cego rozporz dzenie w sprawie wymaga  w zakresie odleg o ci
i warunków dopuszczaj cych usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony 
akustycznej i wykonywania robót ziemnych w s siedztwie linii kolejowej, a tak e
sposobu urz dzania i utrzymywania zas on od nie nych oraz pasów 
przeciwpo arowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 563). 

Zmienione zosta o rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie wymaga  w zakresie 

odleg o ci i warunków dopuszczaj cych usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony 

akustycznej i wykonywania robót ziemnych w s siedztwie linii kolejowej, a tak e sposobu 

urz dzania i utrzymywania zas on od nie nych oraz pasów przeciwpo arowych (Dz.U.  

z 2013 r. poz. 435 z pó n. zm.). Nowelizacja tego rozporz dzenia polega na wyd u eniu

okresu dostosowawczego dla urz dzenia pasów przeciwpo arowych w s siedztwie linii 

kolejowych, wed ug nowych wymaga , na okres sze ciu lat od dnia wej cia w ycie 

zmienianego rozporz dzenia. Zgodnie z warunkami okre lonymi w rozporz dzeniu Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. pasy 

przeciwpo arowe powinny by  urz dzone jako jedna równoleg a do linii kolejowej bruzda  

o szeroko ci co najmniej 4 m usytuowana w odleg o ci od 2 do 5 m od dolnej kraw dzi 

nasypu lub górnej kraw dzi przekopu linii kolejowej, a w razie wyst powania rowów 

bocznych - od zewn trznej kraw dzi tych rowów. 
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CERTYFIKACJA

Nowe normy polskie 

Polskie normy i poprawki z zakresu budownictwa  

opublikowane w okresie od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r. 

Lp. Numer referencyjny normy oraz tytu
Numer referencyjny  
normy zast powanej 

Data
publikacji 

1

PN-EN ISO 12569:2013-05/Ap1:2015-11 

wersja angielska *** 

Cieplne w a ciwo ci u ytkowe budynków i 

materia ów - Okre lanie wymiany powietrza 

w budynkach - Metoda gazu znacznikowego 

- 2015-11-13 

2

PN-EN 1363-1:2012/Ap1:2015-12 wersja 

polska

Badania odporno ci ogniowej - Cz  1: 

Wymagania ogólne 

- 2015-12-04 

3

PN-EN ISO 10545-14:2015-11 wersja 

angielska

P ytki i p yty ceramiczne - Cz  14: 

Oznaczanie odporno ci na plamienie 

PN-EN ISO 10545-14:1999  

wersja polska 
2015-11-24 

4
PN-EN 14516:2015-11 wersja angielska  

Wanny do u ytku domowego 

PN-EN 14516+A1:2012 **  

wersja polska 
2015-11-10 

5

PN-EN 494+A1:2015-11 wersja angielska  

Profilowane p yty w óknisto-cementowe i 

elementy wyposa enia - W a ciwo ci wyrobu 

i metody bada

PN-EN 494:2013-04 **  

wersja angielska 
2015-11-27 

6

PN-EN 16323:2014-07/Ap1:2015-11 wersja 

angielska

S ownik terminów w in ynierii wodno-

ciekowej

- 2015-11-09 

7

PN-EN ISO 13350:2015-11 wersja angielska

Wentylatory - Badanie w a ciwo ci

u ytkowych wentylatorów strumieniowych 

PN-EN ISO 13350:2009  

wersja polska 
2015-11-24 

8

PN-EN ISO 15037-4+A1:2013-10/Ap1:2015-

12 wersja angielska ** 

Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe 

systemy stropowe - Cz  4: Bloki 

styropianowe 

- 2015-12-31 

9

PN-B-30010:2016-01 wersja polska  

Cement - Cement portlandzki bia y

PN-B-30010:1990  

wersja polska  

PN-B-30010:1990/Az1:1996  

wersja polska 

PN-B-30010:1990/Az2:1997  

wersja polska  

PN-B-30010:1990/Az3:2002  

wersja polska 

2016-01-05 
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10

PN-EN 14227-15:2015-12 wersja angielska 

Mieszanki zwi zane spoiwem hydraulicznym 

- Specyfikacje - Cz  15: Grunty 

stabilizowane hydraulicznie 

PN-EN 14227-10:2006  

wersja angielska  

PN-EN 14227-11:2006  

wersja angielska  

PN-EN 14227-12:2006  

wersja angielska  

PN-EN 14227-13:2006  

wersja angielska  

PN-EN 14227-14:2006  

wersja angielska 

2015-12-22 

11

PN-EN 16351:2015-12 wersja angielska  

Konstrukcje drewniane - Drewno klejone 

krzy owo - Wymagania 

- 2015-12-14 

12

PN-ISO 9836:2015-12 wersja polska 

W a ciwo ci u ytkowe w budownictwie – 

Okre lanie i obliczanie wska ników

powierzchniowych i kubaturowych 

PN-ISO 9836:1997  

wersja polska 
2015-12-15 

13

PN-EN 16622:2016-01 wersja angielska  

Py  krzemionkowo-wapienny do betonu - 

Definicje, wymagania i kryteria zgodno ci

- 2016-01-12 

14

PN-B-75704:2015-12 wersja angielska 

Deski sedesowe do misek ust powych - 

Wymagania i metody bada

PN-B-75704:2015-12 

wersja polska 
2015-12-15 

15

PN-EN 253+A2:2015-12 wersja angielska  

Sieci ciep ownicze - System preizolowanych 

zespolonych rur do wodnych sieci 

ciep owniczych uk adanych bezpo rednio w 

gruncie - Zespó  rurowy ze stalowej rury 

przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i 

p aszcza os onowego z polietylenu 

PN-EN 253+A1:2013-06 

wersja angielska 
2015-12-14 

16

PN-EN 448:2015-12 wersja angielska 

Sieci ciep ownicze - System preizolowanych 

zespolonych rur do wodnych sieci 

ciep owniczych uk adanych bezpo rednio w 

gruncie - Kszta tki - zespo y ze stalowej rury 

przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i 

p aszcza os onowego z polietylenu 

PN-EN 448:2009 

wersja angielska 
2015-12-21 

17

PN-EN 488:2015-12 wersja angielska  

Sieci ciep ownicze - System preizolowanych 

zespolonych rur do wodnych sieci 

ciep owniczych uk adanych bezpo rednio w 

gruncie - Zespó  armatury do stalowych rur 

przewodowych, z izolacj  ciepln  z 

poliuretanu i p aszczem os onowym z 

polietylenu

PN-EN 488+A1:2014-03 

wersja angielska 
2015-12-21 
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18

PN-EN 15698-1:2009/Ap1:2015-12 wersja 

angielska ** 

Sieci ciep ownicze - System preizolowanych 

zespolonych rur do wodnych sieci 

ciep owniczych uk adanych bezpo rednio w 

gruncie - Cz  1: Zespó  dwururowy ze 

stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z 

poliuretanu i p aszcza os onowego z 

polietylenu

- 2015-12-22 

19

PN-EN 13084-6:2016-01 wersja angielska 

Kominy wolno stoj ce - Cz  6: Wyk adziny

stalowe - Projektowanie i wykonanie 

PN-EN 13084-6:2005 

wersja angielska 
2016-01-14 

20

PN-EN ISO 16283-2:2016-02 wersja 

angielska

Akustyka - Pomiary terenowe izolacyjno ci

akustycznej w budynkach i izolacyjno ci

akustycznej elementów budowlanych - Cz

2: Izolacyjno  od d wi ków uderzeniowych 

- 2016-02-04 

21

PN-EN 16622:2016-01 wersja angielska  

Py  krzemionkowo-wapienny do betonu - 

Definicje, wymagania i kryteria zgodno ci

- 2016-01-12 

22

PN-EN 15719:2016-01 wersja angielska  

Urz dzenia sanitarne - Wanny wykonane z 

odpornych na uderzenie wspó wyt aczanych 

p yt z materia ów akryl/ABS - Wymagania i 

metody bada

PN-EN 15719:2010 

wersja angielska 
2016-01-18 

23

PN-EN 15975-1+A1:2016-01 wersja 

angielska

Bezpiecze stwo zaopatrzenia w wod  pitn  - 

Przewodniki zarz dzania kryzysowego i 

ryzyka - Cz  1: Zarz dzanie kryzysowe 

PN-EN 15975-1:2011 

wersja angielska 
2016-01-29 

24

PN-EN 1628+A1:2016-02 wersja angielska  

Drzwi, okna, ciany os onowe, kraty i aluzje

- Odporno  na w amanie - Metoda badania 

dla okre lenia odporno ci na obci enie

statyczne

PN-EN 1628:2011  

wersja angielska 
2016-02-19 

25

PN-EN 1629+A1:2016-02 wersja angielska  

Drzwi, okna, ciany os onowe, kraty i aluzje

- Odporno  na w amanie - Metoda badania 

dla okre lenia odporno ci na obci enie

dynamiczne 

PN-EN 1629:2011  

wersja angielska 
2016-02-19 

26

PN-EN 1630+A1:2016-02 wersja angielska  

Drzwi, okna, ciany os onowe, kraty i aluzje

- Odporno  na w amanie - Metoda badania 

dla okre lenia odporno ci na próby w amania 

r cznego

PN-EN 1630:2011  

wersja angielska 
2016-02-19 

27

PN-EN 14303:2016-02 wersja angielska 

Wyroby do izolacji cieplnej wyposa enia

budynków i instalacji przemys owych - 

Wyroby z we ny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

PN-EN 14303+A1:2013-07 ** 

wersja angielska  

PN-EN 14303+A1:2013-07 **  

wersja polska 

2016-02-19 
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28

PN-EN 14309:2016-02 wersja angielska  

Wyroby do izolacji cieplnej wyposa enia

budynków i instalacji przemys owych - 

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 

fabrycznie - Specyfikacja 

PN-EN 14309+A1:2013-07 ** 

wersja angielska  

PN-EN 14309+A1:2013-07 **  

wersja polska 

2016-02-19 

29

PN-EN ISO 16283-2:2016-02 wersja 

angielska

Akustyka - Pomiary terenowe izolacyjno ci

akustycznej w budynkach i izolacyjno ci

akustycznej elementów budowlanych - Cz

2: Izolacyjno  od d wi ków uderzeniowych 

- 2016-02-04 

30

PN-EN 572-1+A1:2016-03 wersja angielska 

Szk o w budownictwie - Podstawowe wyroby 

ze szk a sodowo--wapniowo-krzemianowego 

- Cz  1: Definicje oraz ogólne w a ciwo ci

fizyczne i mechaniczne 

PN-EN 572-1:2012  

wersja angielska  

PN-EN 572-1:2012  

wersja polska 

2016-03-24 

31

PN-EN 572-8+A1:2016-03 wersja angielska

Szk o w budownictwie - Podstawowe wyroby 

ze szk a sodowo-wapniowo-krzemianowego - 

Cz  8: Wymiary handlowe i cis e

PN-EN 572-8:2012  

wersja angielska  

PN-EN 572-8:2012  

wersja polska 

2016-03-24 

32

PN-EN 1096-5:2016-03 wersja angielska  

Szk o w budownictwie - Szk o powlekane - 

Cz  5: Metoda badania i klasyfikacja 

w a ciwo ci samoczyszcz cych powierzchni 

szkie  powlekanych 

- 2016-03-15 

33

PN-EN 15681-1:2016-03 wersja angielska  

Szk o w budownictwie - Podstawowe wyroby 

ze szk a glino-krzemianowego - Cz  1: 

Definicje i ogólne w a ciwo ci fizyczne i 

mechaniczne 

- 2016-03-15 

34

PN-EN 14304:2016-04 wersja angielska  

Wyroby do izolacji cieplnej wyposa enia

budynków i instalacji przemys owych - 

Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej 

(FEF) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 14304+A1:2013-07 ** 

wersja angielska 
2016-04-04 

35

PN-EN 14305:2016-04 wersja angielska 

Wyroby do izolacji cieplnej wyposa enia

budynków i instalacji przemys owych - 

Wyroby ze szk a piankowego (CG) 

produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

PN-EN 14305+A1:2013-07 ** 

wersja angielska 
2016-04-04 

36

PN-EN 16724:2016-03 wersja angielska  

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -

Instrukcje monta u i mocowania do badania 

reakcji na ogie  zewn trznych zespolonych 

systemów ocieplania (ETICS) 

- 2016-03-23 

37

PN-EN 14314:2016-03 wersja angielska  

Wyroby do izolacji cieplnej wyposa enia

budynków i instalacji przemys owych - 

Wyroby z pianki fenolowej (PF) 

produkowane fabrycznie - Specyfikacja 

PN-EN 14314+A1:2013-07 

wersja angielska 
2016-03-14 
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38

PN-EN 1381:2016-03 wersja angielska 

Konstrukcje drewniane - Metody bada  - 

No no  z czy na zszywki 

PN-EN 1381:2000  

wersja polska 
2016-03-24 

39

PN-EN 1382:2016-03 wersja angielska 

Konstrukcje drewniane - Metody bada  - 

No no czników do drewna na wyci ganie

PN-EN 1382:2000  

wersja polska 
2016-03-25 

40

PN-EN 1383:2016-03 wersja angielska 

Konstrukcje drewniane - Metody bada  - 

No no czników do drewna na 

przeci ganie

PN-EN 1383:2000  

wersja polska 
2016-03-25 

41

PN-EN 14081-1:2016-03 wersja angielska  

Konstrukcje drewniane - Drewno 

konstrukcyjne sortowane wytrzyma o ciowo

o przekroju prostok tnym - Cz  1: 

Wymagania ogólne 

PN-EN 14081-4:2009 

wersja angielska 

PN-EN 14081-1+A1:2011 ** 

wersja angielska 

2016-03-23 

42

PN-EN 1873+A1:2016-03 wersja angielska  

Prefabrykowane akcesoria dachowe - 

Pojedyncze wietliki dachowe z tworzywa 

sztucznego - Specyfikacja wyrobu i metody 

bada

PN-EN 1873:2014-07 

wersja angielska 
2016-03-24 

43

PN-EN ISO 17892-3:2016-03 wersja 

angielska

Rozpoznanie i badania geotechniczne - 

Badania laboratoryjne gruntów - Cz  3: 

Badanie g sto ci w a ciwej

- 2016-03-25 

44

PN-EN 1420:2016-03 wersja angielska 

Wp yw materia ów organicznych na wod

przeznaczon  do spo ycia przez ludzi - 

Okre lenie zapachu i posmaku wody w 

ruroci gach

PN-EN 1420-1:2003 

wersja polska 
2016-03-08 

45

PN-EN 16475-7:2016-03 wersja angielska 

Kominy - Akcesoria - Cz  7: Os ony 

przeciwdeszczowe - Wymagania i metody 

bada

- 2016-03-08 

46

PN-EN ISO 16891:2016-04 wersja angielska 

Metody bada  oceniaj ce degradacj

charakterystyk czyszcz cych medium 

filtracyjnego

- 2016-04-04 

** Norma zharmonizowana (rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 uchylaj ce

dyrektyw  89/106/EWG Wyroby budowlane) komunikat og oszony w Dzienniku Urz dowym Unii 

Europejskiej - OJ 2013/C 186/02 z 28 czerwca 2013 r. 
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ARTYKU Y PROBLEMOWE 

Wp yw rodowiska na drogi 

Po o enie Polski w centralnej Europie sprawia, e stajemy si  swoistym cznikiem 

mi dzy wschodem a zachodem, a tak e pó noc  i po udniem tego kontynentu. Przyczynia 

si  to do rozwoju szlaków komunikacyjnych w naszym kraju, które nierzadko przechodz

przez tereny cenne przyrodniczo (mokrad a, lasy, szlaki migracji zwierz t, korytarze 

ekologiczne), co w przypadku b dów w projektowaniu i wykonaniu niesie ze sob

zagro enia, zarówno dla rodowiska jak i u ytkowników owych szlaków. Dlatego te

powsta y liczne regulacje prawne okre laj ce zasady, które powinny towarzyszy  ka dej 

inwestycji budowlanej: 

„Ustawa Prawo ochrony rodowiska w przypadku przedsi wzi  mog cych 

znacz co oddzia ywa  na rodowisko nak ada na inwestora obowi zek uzyskania tzw. 

decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach. Do wydania tej decyzji wymagane jest 

wykonanie raportu oddzia ywania na rodowisko. Do inwestycji mog cych znacz co

oddzia ywa  na rodowisko zalicza si  (zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów  

z dnia 9 listopada 2004 r.) linie kolejowe, autostrady, drogi ekspresowe oraz drogi 

krajowe o co najmniej czterech pasach ruchu, a tak e modernizacj  dróg do powy szych 

parametrów. Wg zapisów ustawy Prawo ochrony rodowiska, post powanie w sprawie 

oceny oddzia ywania przedsi wzi cia na rodowisko przeprowadzane jest jednokrotnie  

i towarzyszy wy cznie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj

przedsi wzi cia. Decyzja ta wymagana jest w odniesieniu do:  

1. planowanych przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko, dla 

których sporz dzenie raportu o oddzia ywaniu na rodowisko jest obligatoryjne 

(tzw. grupa I),

2. planowanych przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko, dla 

których obowi zek sporz dzenia raportu o oddzia ywaniu na rodowisko mo e by

wymagany (tzw. grupa II),  

3. planowanych przedsi wzi  innych ni  nale cych do grupy I i II, które nie s

bezpo rednio zwi zane z ochron  obszaru Natura 2000 lub nie wynikaj  z tej 

ochrony, je eli mog  na ten obszar znacz co oddzia ywa  (tzw. grupa III).  

Decyzj  o rodowiskowych uwarunkowaniach nale y uzyska  przed uzyskaniem 

innych decyzji, wymaganych dla realizacji danego przedsi wzi cia (np. decyzja  

o pozwoleniu na budow ). Decyzja o uwarunkowaniach rodowiskowych powinna 

okre la :

1. Charakterystyk  przedsi wzi cia:  

o parametry danej inwestycji, a tak e obiektów towarzysz cych takich jak 

mosty, estakady, przepusty,  

o powi zania z innymi projektami (trasami),  

o rozpatrywane warianty,
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o rodzaj technologii budowy,  

o produkcja zanieczyszcze  i innych niedogodno ci,

o oszacowanie ryzyka wypadków.  

2. Lokalizacj  przedsi wzi cia:  

o rozwa enie potencjalnych zagro e  dla rodowiska,  

o warunki lokalnego planu u ytkowania gruntów ze szczególnym 

uwzgl dnieniem m.in. obszarów chronionych, terenów podmok ych, le nych, 

górskich, obszarów zamieszka ych,  

o okre lenie obszarów podlegaj cych ochronie znajduj cych si  w zasi gu

oddzia ywania inwestycji.  

3. Typ i wielko  wp ywu na rodowisko:

o zakres wp ywu,  

o charakteru transgranicznego wp ywu na ró ne elementy rodowiska,  

o wielko  i z o ono  wp ywu, w tym istniej cej infrastruktury,  

o prawdopodobie stwa wp ywu,  

o czasokres, cz stotliwo  i odwracalno  wp ywu,  

o rozwi zania chroni ce rodowisko.  

Decyzja o uwarunkowaniach rodowiskowych wydawana jest na etapie decyzji 

lokalizacyjnej drogi. Organem w a ciwym do wydania decyzji o rodowiskowych 

uwarunkowaniach jest: [2]  

1. wojewoda dla przedsi wzi , nale cych do grupy I, m. in. takich jak drogi i linie 

kolejowe lub mog cych znacz co oddzia ywa  na obszar Natura 2000 po 

zasi gni ciu opinii ministra w a ciwego do spraw rodowiska oraz pa stwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego.  

2. wójt, burmistrz, prezydent miasta - dla pozosta ych przedsi wzi  z grupy II lub III, 

po zasi gni ciu opinii starosty oraz pa stwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego.” 

Degraduj cy wp yw wody i temperatury na drogi 
Ruch samochodowy jak równie  temperatura oraz woda maj  ogromny wp yw na 

kondycj  naszych dróg. Ze wzgl du na warunki klimatyczne jakie panuj  w Polsce, 

mieszanki mineralno-asfaltowe s  poddawane ci kiej próbie. W klimacie agodnym, 

gdzie dobre gatunkowo kruszywa i asfalty s  dost pne, g ówn  przyczyn  niszczenia 

nawierzchni asfaltowych jest ruch samochodowy, czego nast pstwem mog  by  sp kania 

zm czeniowe, koleinowanie (odkszta cenia trwa e) i zniszczenia powierzchniowe.  

W przypadku naszego kraju mamy do czynienia z bardziej srogim klimatem i du

amplitud  roczn  temperatur, co utrudnia dobór idealnych proporcji mieszanki.  

W sezonie zimowym temperatury spadaj  do -20 stopni Celsjusza, wskazywa oby to na 

konieczno  u ycia bardziej plastycznych mieszanek, jednak w okresie letnim 

temperatury przekraczaj  +30 stopni, co w konsekwencji oznacza oby e nawierzchnia  

z takiej mieszanki b dzie nara ona na uplastycznienie i skoleinowanie. Sporym 

utrudnieniem jest cz ste w naszej strefie klimatycznej przekraczanie granicy 0 stopni 

Celsjusza, co przy du ej wilgotno ci oznacza wielokrotne rozmarzanie i ponowne 

zamarzanie wody w szczelinach (sp kania w osowate) a wi c p kanie asfaltu.  
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Koleiny na drodze D bowa-Ole nica

G ówne mechanizmy niszczenia przez wod  i mróz struktury wewn trznej 

mieszanki mineralno-asfaltowej to: 

- odmywanie asfaltu z kruszywa,  

- utrata kohezji i sztywno ci cienkiej warstwy asfaltu, 

- utrata adhezji pomi dzy kruszywem i asfaltem, 

- p kanie poszczególnych ziaren kruszywa poddanych zamra aniu i odmra niu, 

- rozsadzanie mieszanki mineralno-asfaltowej przez zamarzaj c  wod .

Mechanizmy te powoduj  obni enie parametrów wytrzyma o ciowych mieszanek 

asfaltowych. 

Sp kania niskotemperaturowe 
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Cz sto zniszczenia ca ej konstrukcji drogi s  spowodowane b dami w sztuce 

budowlanej, jak np. nieprawid owym zabezpieczeniem skarp wykopów lub nasypów 

drogowych, co powoduje, e woda opadowa i gruntowa (podskórna) je rozmywa, 

prowadzi to do utraty stateczno ci i osuwisk. 

Nieporównane jednak szkody dla dróg powoduj  powodzie, najcz stsze 

uszkodzenia do jakich wówczas dochodzi to: 

- oberwane skarpy, 

- osuwiska, 

- rozmyte pobocza, 

- ubytki i p kni cia nawierzchni. 

Powiat nowos decki 
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Fotografia ze strony www.gddkia.gov.pl 

Fotografia ze strony www.gddkia.gov.pl 
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Zim  natomiast sporym utrudnieniem jak i zagro eniem dla ruchu na drogach jest 

nie tylko oblodzona nawierzchnia, ale równie  -w przypadku tras prowadz cych przez 

pola- nieg, który jest z nich nawiewany.  

Powszechnym rozwi zaniem w przypadku oblodzenia jest sypanie sol , która 

obni a temperatur  topnienia lodu, jak równie  posypywanie nawierzchni piaskiem dla 

zwi kszenia szorstko ci.

Z zalegaj cym niegiem wietnie radz  sobie p ugi nie ne oraz wirnikowe, 

natomiast w celu ograniczenia nawiewania niegu z pól, stosuje si  p otki przeciw nie ne

ustawiane na polach. 

P otki przeciw nie ne

Wp yw ro lin

Równie  ro liny mog  mie  niszcz cy wp yw na stan dróg, najcz ciej drzewa,  

a szczególnie ich korzenie w przypadku, gdy rosn  zbyt blisko kraw dzi drogi. 

Rozpychaj  one pod o e, wrastaj  pod podbudow  i wybrzuszaj  powierzchni  asfaltow

prowadz c do sp kania.
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W tym przypadku mamy akurat do czynienia z asfaltow cie k  rowerow

w Golubkowie, gdzie na etapie budowy pope niono spore b dy jak wida  na zdj ciach.
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Bywa równie , ze w przypadku sp ka  przykraw dziowych jezdni dochodzi do 

kie kowania ro lin trawiastych, których korzenie równie  powoduj  degradacj

konstrukcji jezdni. 

Droga w d enicach – fotografie w asne

Wiele czynników atmosferycznych i rodowiskowych wp ywa degraduj co na 

drogowe konstrukcje, co przedk ada si  na stan naszej infrastruktury. Istnieje jednak 

wiele rozwi za  pozwalaj cych na z agodzenie ich oddzia ywania, jak prawid owo 

zaprojektowane odwodnienia, badania nad innowacyjnymi rozwi zaniami dotycz cymi 

doboru mieszanek mineralnych, czy wy ej wspomniane p otki przeciw nie ne.

Materia y ród owe:

www.gddkia.gov.pl

www.edroga.pl

www.siskom.waw.pl

www.golubkowo.pl

Barbara Ksit 

Martyna Maciejewska 
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Analiza przepisów dotycz cych budowy altan  
na terenie rodzinnych ogrodów dzia kowych 

Podstawowym aktem prawnym reguluj cym zasady budowania altan dzia kowych, 

zak adania i funkcjonowania rodzinnych ogrodów dzia kowych oraz zrzeszania si

dzia kowców, jest obecnie ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach 

dzia kowych, zwana dalej ustaw  o ROD (Dz. U. z 2013 r., poz. 40 ze zmianami  

w Dz. U. z 2015 r., poz. 528), która wesz a w ycie z dniem 19 stycznia 2014 r.,  

w miejsce poprzedzaj cej j  ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. 

Powy sza ustawa wprowadzi a z dniem 30.04.2015 r. pierwsz  definicj  altany 

dzia kowej, która okre la j  jako: „wolno stoj cy budynek rekreacyjno-wypoczynkowy 

lub inny obiekt budowlany spe niaj cy tak  funkcj , po o ony na terenie dzia ki  

w rodzinnym ogrodzie dzia kowym, o powierzchni zabudowy do 35 m
2
 oraz o wysoko ci 

do 5m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach p askich, przy czym do powierzchni 

zabudowy nie wlicza si  tarasu, werandy lub ganku, o ile ich czna powierzchnia nie 

przekracza 12 m
2
.”

Przy czym, przez analogi  do ustale  wynikaj cych z rozdzia u 5.1.2 Polskiej Normy  

PN- ISO 9836 : 1997, przez powierzchni  zabudowy altany powinno si  rozumie  zaj t

przez ni  w stanie wyko czonym powierzchni  terenu, która zosta a wyznaczona przez 

rzut pionowy zewn trznych kraw dzi kondygnacji przyziemnej tego obiektu na 

powierzchni  dzia ki.

Definicja altany dzia kowej nie okre la rodzaju tego obiektu budowlanego oraz adnych 

warunków w zakresie rozwi za  konstrukcyjno-materia owych i architektonicznych. 

Altana mo e wi c spe nia  wymogi budynku, budowli lub obiektu ma ej architektury. 

Altan  dzia kow  mo na budowa  jedynie na odpowiedniej dzia ce, przez któr

nale y rozumie  w/g definicji okre lonej w art. 2 pkt 2 ustawy o ROD jako: „podstawow

jednostk  przestrzenn  rodzinnego ogrodu dzia kowego, której powierzchnia nie mo e

przekracza  500 m
2
, s u c  zaspokajaniu potrzeb dzia kowca i jego rodziny w zakresie 

prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji.” 

Obszary przeznaczone na cele ROD, sk adaj ce si  nie tylko z poszczególnych dzia ek,

ale tak e z wyposa onego w infrastruktur  ogrodow  terenu ogólnego s u cego do 

wspólnego korzystania przez dzia kowców, stanowi  tereny zielone podlegaj ce ochronie 

przewidzianej w ustawie o ochronie gruntów rolnych i le nych oraz w przepisach dot. 

ochrony przyrody i ochrony rodowiska.

Ustanowienie prawa do korzystania z dzia ki nast puje na podstawie pisemnej umowy 

dzier awy dzia kowej zawartej pomi dzy w a ciwym Stowarzyszeniem Ogrodowym 

(SO), a pe noletni  osob  fizyczn , która staje si  na mocy tej umowy dzia kowcem 

zobowi zanym do uiszczania op at ogrodowych oraz u ywania dzia ki zgodnie z jej 

przeznaczeniem i przestrzegania regulaminu ROD uchwalanego przez odpowiednie SO.  

Do powy szej dzier awy dzia kowej stosuje si  odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

23.04.1964 r. – Kodeks cywilny, w zakresie dotycz cym dzier awy. 

Dzia kowiec jest cz onkiem w a ciwego Stowarzyszenia Ogrodowego (SO), w tym 

Polskiego Zwi zku Dzia kowców (PZD), które posiada osobowo  prawn  oraz jest 
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samodzieln  i samorz dn  organizacj  spo eczn  dzia aj c  na podstawie Statutu 

uchwalonego przez ich Delegatów SO i ustawy ROD.  

W Polsce zdecydowana wi kszo  dzia kowców jest cz onkami PZD, który z dniem 

19.01.2014 r. sta  si  na mocy art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o ROD, Stowarzyszeniem 

Ogrodowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo  

o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z pó n. zm.). 

Obecnie obowi zuje Statut PZD uchwalony w dniu 02.07.2015 r., w miejsce Statutu 

z dnia 23.10.2014 r., który zast pi  z kolei poprzedzaj cy go Statut PZD z dnia 

06.04.2006 r. 

Statut stowarzyszenia ogrodowego okre la m. innymi sposób prowadzenia ewidencji 

dzia ek oraz tryb uchwalania i zmieniania Regulaminu ROD, który jest aktem 

obowi zuj cym nie tylko dzia kowców i u ytkowników ROD, ale tak e wszystkie inne 

osoby przebywaj ce na obszarze ROD.  

Najnowszy Regulamin ROD zosta  uchwalony przez Krajow  Rad  PZD w dniu  

1 pa dziernika 2015 r., z dat  obowi zywania od 1 stycznia 2016 r., a poprzedzaj ce go 

Regulaminy uchwalono w marcu 2014 r. i w kwietniu 2004 r.  

Zgodnie z Regulaminem ROD, podstaw  budowy, wyposa enia i urz dzenia 

terenów przeznaczonych na cele ROD, jest plan zagospodarowania ROD zatwierdzony 

przez Prezydium Okr gowego Zarz du SO, który mo e szczegó owo okre la  miejsce 

usytuowania wolno stoj cej altany dzia kowej na konkretnej dzia ce u ytkowanej przez 

dzia kowca. 

Powy sze Regulaminy okre laj  dopuszczalne parametry altany zgodnie z jej ustawow

definicj  oraz minimaln  odleg o  od granicy dzia ki, która powinna wynosi  3 m oraz 

ustalaj  procedury zwi zane z budow  altany ogrodowej. 

O zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany, dzia kowiec powinien 

powiadomi  pisemnie Zarz d ROD, za czaj c rysunek okre laj cy jej powierzchni

zabudowy, wysoko  i usytuowanie wzgl dem granic dzia ki. 

W my l przepisów okre lonych w art. 29 ust.1 pkt 4 oraz art. 30 ust.1 pkt 1 ustawy 

Prawo budowlane, budowa altan dzia kowych, o których mowa w ustawie o ROD, nie 

wymaga nie tylko pozwolenia na budow , ale tak e dokonania zg oszenia w a ciwemu 

organowi. Inwestor powy szego obiektu nie jest wi c zobowi zany do zapewnienia 

opracowania projektu budowlanego i do powo ania kierownika budowy (art. 42 ust. 3 

ustawy Pb). Altany dzia kowe nie podlegaj  tak e geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie 

przez uprawnionego geodet , a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

Ponadto lokalizacja altan dzia kowych nie jest ustalana na podstawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (mpzp) oraz decyzji o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu (WZ). 

Powy sze uwagi i przepisy dotycz  tak e budowy obiektów gospodarczych na terenie 

rodzinnych ogrodów dzia kowych (ROD).

Je eli jednak budowa altany wymaga wykonania robót budowlanych o wysokim 

stopniu skomplikowania lub w przypadku wyst powania bardzo niekorzystnych 

warunków gruntowych, to wówczas inwestor takiej altany powinien zgodnie z art. 18  
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ust. 1 pkt 5 ustawy Pb zapewni  nadzór nad jej budow  przez osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych. 

W przypadku stwierdzenia, e altana budowana jest z naruszeniem przepisów 

Regulaminu, Zarz d ROD ma prawo wstrzyma  budow  oraz zobowi za  dzia kowca do 

usuni cia nieprawid owo ci, a nawet do rozebrania budowanej altany lub jej cz ci,  

w przypadku gdy tych narusze  prawa nie mo na usun  w inny sposób. 

Nale a oby tutaj przyj  jednak zasad , e taka rygorystyczna ingerencja Zarz du ROD 

powinna nast pi  tylko w przypadku prowadzenia robót budowlanych lub wybudowania 

altany, w sposób istotnie odbiegaj cy od ustale  i warunków okre lonych w projekcie 

zatwierdzonym przez w a ciwe Stowarzyszenie Ogrodowe oraz w przepisach prawa. 

Za takie ra ce naruszenie prawa mo na uzna  usytuowanie altany w odleg o ci 

mniejszej ni  3 m od granicy dzia ki, co stanowi oby pewn  uci liwo  dla otoczenia. 

Przed podj ciem decyzji o cz ciowej rozbiórce altany w celu doprowadzenia jej do stanu 

zgodnego z przepisami, powinno si  dokona  oceny, czy rozbiórka cz ci altany jest 

mo liwa pod wzgl dem techniczno-konstrukcyjnym i nie spowodowa aby zagro enia dla 

no no ci i bezpiecznego u ytkowania pozosta ej cz ci altany, które przewa nie s

murowanymi parterowymi obiektami budowlanymi, z kominkami i poddaszem 

u ytkowym, a niekiedy tak e z piwnicami posiadaj cymi okienka piwniczne. 

Je eli jednak altana zostanie wybudowana lub rozbudowana w sposób istotnie 

naruszaj cy przepisy prawa, pomimo sprzeciwu ze strony Zarz du ROD, to w takim 

skrajnym przypadku Zarz d mo e zg osi  ten fakt do w a ciwego organu nadzoru 

budowlanego, którego potwierdzenie naruszenia prawa mo e stanowi  podstaw  do 

ewentualnego rozwi zania umowy dzier awy dzia kowej zgodnie z przepisami art. 13  

i 36 ust.3 ustawy o ROD. 

Wówczas dzia kowiec ma prawo zgodnie z art. 37 ustawy o ROD wytoczy  powództwo 

w s dzie powszechnym o uznanie powy szego wypowiedzenia umowy za bezskuteczne 

albo o przywrócenie prawa do dzia ki na poprzednich warunkach w terminie 30 dni od 

dnia dor czenia pisma wypowiadaj cego umow . W wyniku post powania cywilno-

prawnego s d mo e uzna , e naruszenia przepisów przy budowie altany nie maj

charakteru ra cego, lub stwierdzi , e rozbiórka cz ci altany nie jest mo liwa ze 

wzgl dów techniczno-budowlanych z powodu np. trwa ego powi zania jej konstrukcji  

z pozosta  cz ci  altany, która spe nia przepisy prawa.  

Zgodnie z orzecznictwem S dów Administracyjnych wynikaj cym m. innymi  

z wyroku NSA z 02.10.1998 r., sygn. IV SA 1758/96, roboty budowlane (w tym budowa 

altan dzia kowych), których rozpocz cie nie wymaga pozwolenia na budow  albo 

zg oszenia, nie maj  cechy samowoli budowlanej, do likwidacji której uprawnione s

organy nadzoru budowlanego i w zwi zku z tym rezultat tych robót, o ile powoduje 

negatywne konsekwencje dla osób trzecich i ich nieruchomo ci, kwalifikuje si  jako 

szkoda w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, do naprawienia której w a ciwa jest 

wy cznie droga przed s dami powszechnymi. 

Niestety nie wszystkie organy nadzoru budowlanego bior  pod uwag  wyk adni

powy szego orzecznictwa oraz sformu owane wy ej uwagi, stosuj c w stosunku do altan 

dzia kowych naruszaj cych nawet w sposób ma o istotny wymagania wynikaj ce z ich 

definicji, bardzo restrykcyjne procedury okre lone w art. 48 i art. 49 ust.1 ustawy PB, 



Informator Budowlany 1/2016 51

które dotycz  obiektów budowlanych b d cych w budowie albo wybudowanych bez 

wymaganego pozwolenia na budow .

Tryb okre lony w cyt. wy ej przepisach ustawy Pb, zwi zany jest ci le z tzw. 

post powaniem legalizacyjnym. Przy czym prowadz cy to post powanie organ nadzoru 

budowlanego mo e zalegalizowa  samowolnie wybudowany obiekt budowlany, dopiero 

po spe nieniu okre lonych warunków, w tym uzyskania od w a ciwego organu gminy 

za wiadczenia o zgodno ci budowy z ustaleniami obowi zuj cego mpzp albo decyzji  

o warunkach zabudowy (WZ), w przypadku braku mpzp oraz po uiszczeniu bardzo 

wysokiej op aty legalizacyjnej, której najni sza kwota wynosi 25 tys. z , a wi c jest 

porównywalna ze redni  warto ci  odtworzeniow  altany dzia kowej. 

Takich warunków legalizacyjnych dzia kowiec nigdy nie jest w stanie spe ni  w stosunku 

do altany wybudowanej w sposób przekraczaj cy dopuszczalne parametry,  

a w szczególno ci w zakresie uzyskania wymaganego za wiadczenia od organów gmin, 

gdy  przepisy o planowaniu przestrzennym nie dotycz  ustalania warunków zabudowy 

dla altan dzia kowych na terenie ROD. 

Nie spe nienie przez dzia kowca powy szych nierealnych i fikcyjnych w stosunku do 

altan warunków, stanowi dla w a ciwego organu nadzoru budowlanego podstaw  do 

wydania nakazu rozbiórki altany dzia kowej lub jej cz ci na podstawie art. 48 ust.1 

ustawy Pb, pomimo braku mo liwo ci spe nienia w wyznaczonym terminie obowi zków 

okre lonych w ust. 3 art. 48 Pb, które nie powinny odnosi  si  do altan dzia kowych. 

Prowadzenie w ten sposób post powania administracyjnego narusza zasad  okre lon

w art. 8 Kpa, zgodnie z któr  organy administracji publicznej zobowi zane s  prowadzi

post powanie w sposób budz cy zaufanie jego uczestników do w adzy publicznej. 

Przy ewentualnym rozstrzyganiu przez organy nadzoru budowlanego spraw 

zwi zanych z wybudowaniem altany dzia kowej lub jej rozbudow  w sposób istotnie 

odbiegaj cy od ustale  i warunków okre lonych w projekcie zatwierdzonym przez 

w a ciwe Stowarzyszenie Ogrodowe (SO) oraz w przepisach, powinny mie

zastosowanie jedynie przepisy art. 50 i art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 51 ust. 3 ustawy PB 

okre laj ce tzw. tryb naprawczy dot. innych przypadków ni  okre lonych w art. 48 ust.1 

lub w art. 49b ust.1 tej ustawy.  

Ponadto zgodnie z kontrowersyjnym przepisem art. 3 pkt 1 zmienionym 

nowelizacj  ustawy PB z dnia 20.02.2015 r., wszystkie obiekty budowlane, którymi s

altany dzia kowe, powinny by  wzniesione z u yciem wyrobów budowlanych. 

Z powy szego obowi zku powinny by  zwolnione altany dzia kowe z uwagi na ich 

wyj tkowe usytuowanie na terenach zielonych i specyficzny charakter.  

Altany s  bowiem przewa nie murowane w systemie gospodarczym z tanich materia ów

rozbiórkowych, lub innych nie b d cych wyrobami budowlanymi, jak np. kamienie 

polne.

opracowa : Przemys aw Grzegorz Barczy ski - rzeczoznawca budowlany 

cz onek Komisji Remontów PZITB i Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB 
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KURSY I SZKOLENIA 

Plan szkole  dla cz onków 
Wielkopolskiej Okr gowej Izby  

In ynierów Budownictwa w II pó roczu 2016 roku 

1. Wi zary dachowe - stare i nowe konstrukcje drewniane, 

remonty, wykonawstwo i projektowanie  

z uwzgl dnieniem eurokodów. 

2. Skuteczne impregnaty do drewna, betonów, murów  

i tynków – ochrona przed korozj  biologiczn .

22.09.2016
16:00 - 19:10 

Pozna
Siedziba WOIIB  

ul. Dworkowa 14 

1. Nowe kierunki rozwoju prefabrykacji w budownictwie. 

2. Wspólne ciany no ne – rozwi zania konstrukcyjne, 

aspekty prawno-techniczne. 

29.09.2016
16:00 - 19:10 

Pozna
Siedziba WOIIB  

ul. Dworkowa 14 

1. Wykorzystanie energii s onecznej. Przyk ady zastosowa

PV i kolektorów s onecznych. 

2. Budownictwo energooszcz dne i pasywne problemy 

technologiczne. 

13.10.2016
16:00 - 19:10 

Pozna
Siedziba WOIIB  

ul. Dworkowa 14 

1. Nowe rozwi zania materia owe w geotechnice. 

2. In ynierskie rozwi zania konstrukcji no nych przegród 

budowlanych w wietle obowi zuj cych wymaga

ochrony przeciwpo arowej. 

3.11.2016
16:00 - 19:10 

Pozna
Siedziba WOIIB  

ul. Dworkowa 14 

1. Profile p czniej ce oraz ta my uszczelniaj ce,

zapewniaj ce szczelno  konstrukcji budowlanych. 

2. Ok adziny i posadzki z p ytek ceramicznych tradycyjnych 

i wielkoformatowych. B dy pope niane w projektowaniu 

i wykonawstwie. 

1.12.2016
16:00 - 19:10 

Pozna
Siedziba WOIIB  

ul. Dworkowa 14 

Udzia  w szkoleniach WOIIB jest bezp atny. S uchacze otrzymuj  materia y szkoleniowe 

i za wiadczenia o uczestnictwie. Zg oszenia uczestnictwa nale y przesy a  w okresie  

2 tygodni poprzedzaj cych dzie  szkolenia na adres: CUTOB-PZITB, 61-712 Pozna ,

ul. Wieniawskiego 5/9, tel. 61 853-68-05 w. 333, 304, fax 61 853-60-37,  

e-mail: biuro@cutob-poznan.pl lub WOIIB, 60-602 Pozna  ul. Dworkowa 14, tel. 

61 854-20-12, 61 854-20-10, fax 61 854-20-11, e-mail: wkp@piib.org.pl. 
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Kurs przygotowawczy  
do egzaminu na uprawnienia budowlane 

Kurs obejmuje 48 godzin wyk adowych i jest przeznaczony dla osób 

zamierzaj cych przyst pi  do egzaminu organizowanego przez Wielkopolsk  Okr gow

Izb  In ynierów Budownictwa w sesji jesiennej 2016 r. w specjalno ciach: 

- konstrukcyjno-budowlanej, 

- drogowej, 

- mostowej, 

- in ynieryjnej hydrotechnicznej, 

- kolejowej, 

- telekomunikacyjnej, 

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze  cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych, 

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze  elektrycznych  

i elektroenergetycznych. 

Termin: 12, 13, 14 oraz 25, 26, 27 pa dziernika 2016 roku (6 dni) 

Miejsce kursu: Budynek Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19 

(za Oper )

Koszt kursu wraz ze skryptem: 1.500 z  brutto 

Nale no  nale y wp aci  w kasie w siedzibie CUTOB-PZITB (61-712 Pozna , ul. 

Wieniawskiego 5/9, pok. 318 lub 320, pon.- pt. w godz. 7.30-13.30) lub na konto: BZ 

WBK III/O Pozna  nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324 (z dopiskiem: „kurs 

przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia budowlane”) 

Zg oszenia i wp aty: do dnia 3 pa dziernika 2016 roku 

Wi cej informacji na stronie internetowej: 
http://www.piib.org.pl/przyksadowe-pytania-na-egzamin-testowy-na-uprawnienia-

budowlane-kkk-145 

2-stopniowe szkolenie z zakresu  
kosztorysowania robót budowlanych 

Kurs przeznaczony jest dla osób zamierzaj cych podj  prac  w charakterze 

kosztorysanta robót budowlanych, b d  te  chc cych podnie  kwalifikacje zawodowe, 

przyswoi  sobie zalecane przez organizacje kosztorysowe rozwi zania oraz 

usystematyzowa  posiadane wiadomo ci. Program kursu przygotowano pod k tem

zapoznania uczestników z aktualn  sytuacj  prawn  w kosztorysowaniu, oraz 

preferowanymi przez rodowisko budowlane metodami i podstawami kalkulacji. Oprócz 

zaj  teoretycznych przewidziana jest praktyka obejmuj ca sporz dzanie kalkulacji 

ofertowych ró nymi metodami oraz kalkulacji inwestorskich w zamówieniach 

publicznych. 
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I STOPIE  - KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Termin: 17-19 pa dziernika 2016 r. oraz 24-26 pa dziernika 2015 r. (6 dni)  

Czas trwania szkolenia: zaj cia odbywaj  si  przez 6 dni w godz. od 9:00 do 15:00 

Miejsce szkolenia: Sala wyk adowa ORGBUD-SERWIS w Poznaniu, ul. Stablewskiego 

43 lub Budynek NOT w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9 (o miejscu szkolenia uczestnicy 

zostan  poinformowani przed rozpocz ciem szkolenia)

Koszt kursu: 800z  brutto 

Zg oszenia i wp aty
Nale no  nale y wp aci  w kasie w siedzibie CUTOB-PZITB (61-712 Pozna ,

ul. Wieniawskiego 5/9, pok. 318-320, pon.- pt. w godz. 7.00-15.00) lub na konto:  

BZ WBK III/O Pozna  nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324 (z dopiskiem:  

„kurs kosztorysowania I stopie ”).

II STOPIE  - KOMPUTEROWE KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Termin: 21-24 listopada 2016 r. (4 dni)  

Czas trwania szkolenia: zaj cia odbywaj  si  przez 4 dni w godz. od 9:00 do 15:00 

Miejsce szkolenia: Sala komputerowa ORGBUD-SERWIS w Poznaniu, ul. 

Stablewskiego 43 

Koszt kursu: 850z  brutto 

Zg oszenia i wp aty
Nale no  nale y wp aci  w kasie w siedzibie CUTOB-PZITB (61-712 Pozna ,

ul. Wieniawskiego 5/9, pok. 318-320, pon.- pt. w godz. 7.00-15.00) lub na konto:  

BZ WBK III/O Pozna  nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324 (z dopiskiem:  

„kurs kosztorysowania II stopie ”).








