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Szanowni PaĔstwo
Obecne wydanie Informatora Budowlanego nr 3 przypada w okresie wakacyjnym
i urlopowym, w okresie tzw. kanikuáy. JesteĞmy jednak zobowiązani wobec naszych
Czytelników, aby podzieliü siĊ wątpliwoĞciami i krytycznymi uwagami dot. zmian
w prawie budowlanym, które mimo protestów i uzasadnieĔ, szczególnie Polskiej Izby
InĪynierów Budownictwa i Polskiego Związku InĪynierów i Techników Budownictwa
w pismach do sejmu i do rządu, zostaáy wprowadzone. Z niektórymi zmianami moĪna siĊ
ewentualnie zgodziü, lecz wiĊkszoĞü jest szkodliwa dla budownictwa. Najdziwniejsze jest
to, Īe ustawa o tych zmianach zostaáa ogáoszona pod zakamuflowanym tytuáem,
a mianowicie: „O uáatwieniu dostĊpu do wykonywania niektórych zawodów
regulowanych”. Drukujemy jej fragmenty w naszym obecnym wydaniu Informatora, tzn.
cytujemy istotniejsze zmiany. Bardzo trudno skomentowaü treĞü tej ustawy, lecz na to
jeszcze przyjdzie czas.
NiezaleĪnie od cytowanej wyĪej ustawy, zamieszczamy informacje o wydanych
innych róĪnych aktach prawnych.
Podajemy równieĪ interpretacje niektórych przepisów wg Gáównego UrzĊdu
Nadzoru Budowlanego ze strony internetowej GUNB-u.
Przypominamy ponownie, bowiem juĪ o tym informowaliĞmy, Īe od początku tego
roku obowiązują nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaü budynki i ich
usytuowanie w aspekcie wspóáczynnika przenikania ciepáą w przegrodach (Ğciany, stropy,
dachy, okna, itp.). Muszą o tym pamiĊtaü szczególnie projektanci.
W ramach normalizacji przekazujemy spis opublikowanych polskich norm
z zakresu budownictwa w miesiącach: kwietniu, maju i czerwcu 2014 r.
Informujemy o szkoleniach dla Wielkopolskiej OkrĊgowej Izby InĪynierów
Budownictwa, prowadzonych przez CUTOB-PZITB oraz o cenach robót budowlanych.
Dla zainteresowanych budową mieszkaĔ podajemy ceny niektórych wybranych
mieszkaĔ.
Z Īycia Oddziaáu PoznaĔskiego PZITB „STRZECHA przekazujemy informacje
o tematyce i przebiegu zebraĔ Prezydium i Zarządu Oddziaáu PZITB, o dziaáalnoĞci
szkoleniowo-turystyczno-rekreacyjnej. PrzypominaliĞmy juĪ w poprzednich wydaniach
Informatora Budowlanego o przypadającym w bieĪącym roku 80-leciu Polskiego
Związku InĪynierów i Techników Budownictwa. Przy okazji chcielibyĞmy równieĪ
uĞwiadomiü wszystkim czáonkom naszego oddziaáu czym jest Centrum Usáug
Techniczno-Organizacyjnych PZITB i jakie ma znaczenie dla PZITB, dla dziaáalnoĞci
poszczególnych jednostek Oddziaáu. Drukujemy wspomnienia wspóápracowników
CUTOB-PZITB, którzy dziaáali lub nadal dziaáają od szeregu lat, przyczyniając siĊ do
nieprzerwanej dziaáalnoĞci tej poĪytecznej (czyt. niezbĊdnej) dla Īycia Oddziaáu,
jednostki.
Jerzy Gawroniak
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STRZECHA
Z Īycia Oddziaáu PoznaĔskiego PZITB
Dane adresowe PZITB
Polski Związek InĪynierów i Techników Budownictwa
Oddziaá w Poznaniu
61-712 PoznaĔ, ul. H. Wieniawskiego 5/9, tel./fax 61 852-21-26
Konto bankowe: PKO B.P. PoznaĔ 48 1020 4027 0000 1202 0300 7341
www.pzitb-poznan.org, e-mail: sekretariat@pzitb-poznan.org
NIP 778-10-37-294
Godziny urzĊdowania Biura:
poniedziaáki, wtorki i czwartki od 8:30 do 13:30, Ğrody od 12:00 do 17:00.

REKOMENDACJA
Polskiego Związku InĪynierów i Techników
Budownictwa - Oddziaá w Poznaniu
Oddziaá PoznaĔski PZITB, istniejący juĪ ponad 75 lat, wypracowaá sobie na terenie
Wielkopolski opiniĊ organizacji zaufania spoáecznego w sprawach budownictwa.
Rekomendacja PZITB jest na rynku budowlanym wysoko ceniona.
PrzedsiĊbiorstwa, które ubiegają siĊ o rekomendacjĊ Oddziaáu PoznaĔskiego PZITB
muszą poddaü siĊ przewodowi sprawdzenia swej, co najmniej 3-letniej, dziaáalnoĞci,
który przeprowadzają rzeczoznawcy z dziedziny techniki i ekonomii z CUTOB-PZITB.
Po uzyskaniu pozytywnej oceny Komisji ds. Rekomendacji, Zarząd Oddziaáu PZITB
w Poznaniu udziela wnioskującej firmie swej rekomendacji.
List rekomendacyjny ma roczną waĪnoĞü i moĪe byü przedáuĪany na dalsze lata po
uproszczonej procedurze.
Jest wiele firm zarówno duĪych, jak i mniejszych, a jest ich ponad 20, które taką
rekomendacjĊ uzyskaáy i wysoko ją sobie cenią. Jest ona waĪnym atutem w przetargach
o roboty budowlane.
Koszt przeprowadzenia przewodu rekomendacyjnego: 1200,- do 1500,- zá + VAT.
NieprzedáuĪonych rekomendacji nie publikujemy.
FIRMY AKTUALNIE REKOMENDOWANE:
l. PrzedsiĊbiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o.o.
64-304 Nowy TomyĞl, ul. Sczanieckiej 2, tel. 44 23 182
DziaáalnoĞü: Wykonawstwo robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, kompleksowa realizacja robót budowlano-montaĪowych budownictwa mieszkaniowego
i ogólnego, producent nowoczesnych okien „aluplast”.
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2. AQUAPOL POLSKA CPV
58-160 ĝwiebodzice, ul. ĩeromskiego 12, tel./fax 074 854-58-91
UWAGA! Wszystkim pozostaáym firmom termin waĪnoĞci rekomendacji minąá;
proponujemy wystąpiü o przedáuĪenie

Posiedzenia Prezydium i Zarządu
poznaĔskiego Oddziaáu PZITB
W dniu 14 maja 2014 r. odbyáo siĊ posiedzenie Prezydium Zarządu, na którym
omówiono:
W dniu 11 czerwca 2014 r. odbyáo siĊ nadzwyczajne posiedzenie Prezydium
Zarządu Oddziaáu z nastĊpującym porządkiem obrad:
- sprawy finansowe Oddziaáu (bieĪące),
- sprawy związane z dziaáalnoĞcią CUTOB-PZITB w 2014 r. – Z. Augustyniak,
- sprawy organizacyjne Oddziaáu – J. Gáadysiak,
- wolne gáosy i wnioski.
- informacja na temat realizacji budĪetu za 5 m-cy 2014 r. – E. Stakun,
- informacja o stanie przygotowaĔ do Konferencji w Waáczu – Z. Augustyniak,
- omówienie propozycji uczczenia 80-lecia PZITB w Oddziale poznaĔskim –
J. Gáadysiak,
- sprawy organizacyjne Oddziaáu – J. Gáadysiak.
- informacjĊ na temat realizacji budĪetu za 6 m-cy 2014 r. – E. Stakun,
- informacjĊ o stanie przygotowaĔ do Konferencji w Waáczu – Z. Augustyniak,
- szkolenia organizowane przez CUTOB-PZITB – Z. Augustyniak,
- propozycjĊ scenariusza uczczenia 80-lecia PZITB w Oddziale poznaĔskim –
J. Gáadysiak.
W dniu 9 lipca 2014 r. odbyáo siĊ posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziaáu,
na którym omówiono:

DziaáalnoĞü szkoleniowo-turystyczno-rekreacyjna
Koáo PZITB nr 40 tradycyjnie juĪ zorganizowaáo wyjazd szkoleniowy w dniu
5 kwietnia b.r., o którym pisaliĞmy w poprzednim Informatorze Budowlanym. Pozostaáe
koáa nie zgáosiáy wyjazdów szkoleniowych, a w okresie wakacyjnym nie planowano jak
dotąd takich szkoleĔ. Czekamy na relacje z nastĊpnych kóá.
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CUTOB-PZITB – OĞrodek Informacji
Zakres dziaáania CUTOB-PZITB
CUTOB-PZITB w Poznaniu Spóáka z o.o. posiada zezwolenie na prowadzenie
dziaáalnoĞci gospodarczej w zakresie ekspertyz i opinii o stanie technicznym
budynków i budowli, projektowania budownictwa ogólnego i przemysáowego,
nadzoru inwestycyjnego, doradztwa technicznego i inwestycyjnego, wyceny
majątku, organizacji szkoleĔ i wystaw itp.
Ze Spóáką wspóápracuje stale kilkudziesiĊciu rzeczoznawców, w tym pracowników
naukowych Politechniki PoznaĔskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, biegáych
sądowych - reprezentujących szeroki zakres specjalnoĞci budowlanych.
Spóáka jest szeroko otwarta na potrzeby rynku, wspóápracuje z szeregiem
przedsiĊbiorstw i instytucji, w tym m.in. z Zarządem MiĊdzynarodowych Targów
PoznaĔskich przy organizacji imprez towarzyszących corocznym targom budownictwa
„BUDMA”, z Wielkopolską OkrĊgową Izbą InĪynierów Budownictwa w zakresie
organizacji szkoleĔ, konferencji, udzielania informacji technicznej i inne.
UdostĊpniamy (do wglądu) czasopisma: Przegląd Budowlany, Materiaáy
Budowlane, InĪynieria i Budownictwo, InĪynier Budownictwa, Izolacje, Instrukcje ITB
oraz roczniki Sekocenbud.

Oferta usáug CUTOB-PZITB
-

ekspertyzy, opinie o stanie technicznym obiektów budowlanych, o jakoĞci robót budowlanych
okresowe przeglądy techniczne budynków i instalacji wedáug wymogów prawa budowlanego
projektowanie obiektów budowlanych i weryfikacja dokumentacji
prowadzenie nadzorów inwestorskich
badania geologiczne gruntów
wycena majątku - budynki, grunty, urządzenia
sporządzanie i sprawdzanie kosztorysów na roboty budowlane
sporządzanie audytów energetycznych
udzielanie informacji technicznej, udostĊpnianie zbiorów norm, przepisów,
katalogów, instrukcji itp.
doradztwo techniczne w zakresie budownictwa jednorodzinnego
organizowanie szkoleĔ, kursów, konferencji
organizowanie wystaw, sympozjów promujących firmy i wyroby budowlane
prowadzenie badaĔ techniczno-ekonomicznych firm ubiegających siĊ o
rekomendacjĊ PZITB

Zapewniamy wysoki profesjonalizm usáug.
Gwarantujemy dobór najwyĪszej klasy specjalistów.
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Ekspozycja na Staáej Wystawie Budownictwa
w Domu Technika w Poznaniu
W holu Domu Technika NOT w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 5/9, czynna jest
od wielu lat staáa wystawa budownictwa, która cieszyáa siĊ duĪym zainteresowaniem
osób uczestniczących kaĪdego dnia w róĪnego rodzaju zebraniach, kursach, sympozjach
i konferencjach organizowanych w Domu Technika.
Stanowisko ekspozycyjne skáada siĊ z planszy o wymiarach 100 x 200 cm i podestu
o wymiarach w rzucie 100 x 100 cm i wysokoĞci 50 cm. Pozwala to na zaprezentowanie
firmy i oferowanych przez nią wyrobów lub usáug.
Wystawa znajduje siĊ pod opieką pracowników OĞrodka Informacji Technicznej
CUTOB-PZITB, którzy wykáadają na bieĪąco prospekty firmowe i udzielają, w miarĊ
potrzeb, szerszych informacji.
MiesiĊczny koszt najmu jednego stanowiska wynosi 130,00 zá + podatek VAT 23%.

Zapraszam do uczestnictwa
w XVI Warsztatach Nadzoru Inwestycyjnego oraz
XII Konferencji Naukowej
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
organizowanej przez CUTOB-PZITB PoznaĔ
w Waáczu w dniach 18-20 wrzeĞnia 2014 roku
W dniach od 18 do 20 wrzeĞnia 2014 roku odbĊdą siĊ w COS OPO Bukowina
Waácz, XVI Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego oraz XII Konferencja Naukowa
poĞwiĊcona „Rewitalizacji obszarów zurbanizowanych”, pod patronatem honorowym
Roberta DziwiĔskiego - Gáównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Tradycją poprzednich warsztatów i konferencji naukowej wspóáorganizowanej przy
udziale Zachodniopomorskiej i Wielkopolskiej Izby InĪynierów Budownictwa byáa
wymiana poglądów i doĞwiadczeĔ praktyków i naukowców na temat praktycznego
stosowania przepisów prawa budowlanego oraz oceny ekonomiczno-spoáecznej
i organizacyjno-technicznej rewitalizacji obszarów zurbanizowanych w warunkach
funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy. Sprostanie tak
postawionemu celowi warsztatów i konferencji naukowej wymaga uczestni-ctwa w niej
przedstawicieli Ğwiata nauki reprezentujących wiele dziedzin, takich jak: budownictwo,
prawo budowlane, ekonomia, finanse, polityka spoáeczna, ochrona Ğrodowiska,
ergonomia.
Wpisanie siĊ konferencji w powyĪszą problematykĊ o charakterze
interdyscyplinarnego spotkania praktyków, naukowców, przedstawicieli biznesu
i dziaáaczy samorządowych, wymaga zaproponowania ze strony organizatorów takich
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paneli dyskusyjnych jak: aktualne problemy stosowania prawa budowlanego
z uwzglĊdnieniem dyskusji nad Kodeksem Budowlanym i gospodarką przestrzenną.
Wiodącym tematem warsztatów nadzoru inwestycyjnego bĊdzie proces oddawania
i przekazywania do uĪytkowania obiektów budowlanych.
Konferencja naukowa w ramach rewitalizacji obszarów zurbanizowanych
poĞwiĊcona bĊdzie infrastrukturze technicznej, która jest niezbĊdna do prawidáowego
funkcjonowania gospodarki i spoáeczeĔstwa. W obszarach zurbanizowanych funkcjonują
budowle, urządzenia techniczne, budynki uĪytecznoĞci publicznej oraz instytucje
usáugowe odpowiedzialne za ich stan techniczny.
W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2014 podczas sesji wyjazdowej
przedyskutujemy problemy techniczne utrzymania obiektów zabytkowych.
Organizatorzy warsztatów i konferencji naukowej liczą na uczestnictwo PaĔstwa,
a szczególnie na udziaá czáonków PZITB, w naszej Konferencji, gdzie bĊdzie okazja do
wymiany poglądów naukowych, jak równieĪ podzielenie siĊ doĞwiadczeniami natury
praktycznej, seniorów i máodej kadry technicznej PZITB.
Organizatorzy zachĊcają uczestników do zgáaszania problemów do
przedyskutowania oraz przesáania tematu referatu lub wystąpienia, który ma zostaü
opublikowany w wydawnictwie konferencyjnym lub Informatorze Budowlanym PZITB.
Informacje i wskazówki edytorskie dostĊpne są na stronie internetowej
www.cutob-poznan.pl.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego mgr inĪ. Zbigniew Augustyniak
tel. kom. 602-118-472

Stowarzyszenie „RYBAKI 17”
Absolwentów Technikum Budowlanego
im. Gen. Wáadysáawa Andersa
w Zespole Szkóá Budownictwa nr 1 w Poznaniu
Z inicjatywy starszych absolwentów, przy peánym poparciu dyrektora szkoáy, na
zebraniu zaáoĪycielskim w dniu 19 maja 2011 r. zostaáo powoáane Stowarzyszenie
„RYBAKI 17” Absolwentów Technikum Budowlanego im. gen. Wáadysáawa Andersa
w Zespole Szkóá Budownictwa nr 1 w Poznaniu.
Pierwszym prezesem Stowarzyszenia „RYBAKI 17” zostaá Pan Bogdan Olejniczak.
Po jego Ğmierci, w dniu 26 lutego 2014 r. zwoáano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Czáonków, na którym wybrano nowe wáadze, przedstawiające siĊ nastĊpująco:
Zarząd:
prezes
Marek WrzesiĔski
wiceprezes
Tomasz Spychaáa
sekretarz
Maria ĝwierczak
skarbnik
ElĪbieta Stakun
czáonkowie
Maria Maciejewska
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Alojzy Szelejewski
Tomasz Wiatr

Komisja Rewizyjna:
przewodniczący
z-ca przewodniczącego
sekretarz
czáonkowie

Zbigniew Augustyniak
Hieronim Báaszczyk
Leszek Rutkowski
Mirosáawa Kowalczyk
Jerzy Lisewski
Gáówne cele Stowarzyszenia „RYBAKI 17”:
- pomoc Szkole w realizacji zadaĔ dydaktycznych i naukowych (pisma do MEN,
wspóápraca z redakcjami czasopism budowlanych, Wydziaáem OĞwiaty
w Poznaniu, z dyrektorami pozostaáych szkóá budowlanych w Poznaniu,
producentami i dystrybutorami materiaáów budowlanych. itp.),
- propagowanie i szerzenie wiedzy o historii Szkoáy i jej wybitnych absolwentach
(m.in. prof. Jan Rakowicz, pierwszy dyrektor POLSKIEJ SZKOàY),
- nawiązanie wspóápracy ze szkoáami podobnego typu za zagranicą,
- pomoc uczniom wymagającym wsparcia, udziaá uczniów I klasy o specjalnoĞci
Technik renowacji elementów architektury w corocznej wrzeĞniowej Konferencji
w Waáczu),
- planowany wspóáudziaá w przygotowaniu uroczystoĞci związanych ze 100-leciem
Szkoáy (01.04.2019 r.) - odrestaurowanie nagrobka prof. Jana Rakowicza na
PoznaĔskiej Skaáce; pomnik / tablica / popiersie upamiĊtniające prof. Jana
Rakowicza na skwerze przyszkolnym; kontakt z Jerzym Rakowiczem z Warszawy wnukiem prof. Jana Rakowicza).
Terminarz spotkaĔ:
PrzewaĪnie ostatnia Ğroda kaĪdego miesiąca (terminarz do wglądu na tablicach
informacyjnych w szkole oraz na stronie internetowej szkoáy).
Miejsce spotkaĔ:
Zespóá Szkóá Budownictwa nr 1, ul. Rybaki 17, sala 101.
Kontakt:
Stowarzyszenie „Rybaki 17” Absolwentów Technikum Budowlanego im. gen. Wáadysáawa
Andersa w Zespole Szkóá Budownictwa nr 1, 61 - 883 PoznaĔ, ul. Rybaki 17.
Peáne informacje dostĊpne są na stronie internetowej szkoáy: www.zsb1.poznan.pl
w zakáadce „Stowarzyszenie RYBAKI 17”
Apelujemy do wszystkich chĊtnych i przychylnych nam ludzi (szczególnie do
absolwentów Szkoáy) o zbieranie i dostarczanie do Stowarzyszenia: pamiątek, zdjĊü,
dokumentów, wspomnieĔ związanych z edukacją w szkole oraz naszymi
profesorami.
BĊdziemy równieĪ bardzo wdziĊczni za wszelkie wnioski, uwagi i propozycje
wspóápracy ze Stowarzyszeniem na rzecz szkoáy - NASZEJ SZKOàY.
Zarząd Stowarzyszenia
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CUTOB PZITB PoznaĔ Sp. z o.o. wyjaĞnia
Prezes Centrum Usáug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego
Związku InĪynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu sp. z o.o. udziela
odpowiedzi:
1.

Jaką rolĊ odgrywa osoba posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie ustalania
wielkoĞci charakterystycznych obiektu do opodatkowania obiektu budowlanego
podatkiem od nieruchomoĞci gdy organ podatkowy ma wątpliwoĞci.
OdpowiedĨ:
W razie wątpliwoĞci co do poprawnoĞci záoĪonej deklaracji podatkowej przez
zobowiązanego, organ podatkowy moĪe wezwaü osobĊ zobowiązaną, do udzielenia
informacji w wyznaczonym terminie, niezbĊdnych wyjaĞnieĔ lub uzupeánienia deklaracji,
wskazując przyczyny poddania w wątpliwoĞü rzetelnoĞü danych w niej zawartych.
W taki sposób postĊpuje Miasto PoznaĔ, które informuje, Īe po raz kolejny w tym
roku prowadziü bĊdzie dziaáania mające na celu porównanie danych zawartych
w záoĪonych przez podatników deklaracjach i informacjach podatkowych z informacjami
uzyskanymi m.in. z ewidencji gruntów i budynków oraz zdjĊü lotniczych nieruchomoĞci.
W związku z tym, mieszkaĔcy proszeni są o przeprowadzenie weryfikacji záoĪonych
w UrzĊdzie Miasta Poznania deklaracji/informacji podatkowych ze stanem faktycznym
nieruchomoĞci. W przypadku stwierdzenia niezgodnoĞci w deklaracji/informacji
podatkowej, konieczne jest záoĪenie jej korekty.
Problem wystĊpuje wtedy gdy informacje do deklaracji podatkowej budynków lub
budowli dla osób zobowiązanych do záoĪenia deklaracji podatkowej przygotowaáy osoby
posiadające uprawnienia budowlane. O ile sprawa opodatkowania budynków jest prosta
to opodatkowanie budowli moĪe byü skomplikowane. PodstawĊ opodatkowania
podatkiem od nieruchomoĞci budowli powinno siĊ ustaliü zgodnie z ich wartoĞcią
ustaloną w oparciu o przepisy o podatku dochodowym, wg stanu na dzieĔ 1 stycznia roku
podatkowego, stanowiącą podstawĊ naliczania amortyzacji.
Osoba uprawniona, która przygotowywaáa dane niezbĊdne do wypeánienia
deklaracji podatkowej powinna je poprawiü jeĞli wystąpiá báąd. Jak nie naprawią báĊdu to
przeprowadzana jest weryfikacja przez odpowiednie organy – Urząd Skarbowy celem
sprawdzenia prawidáowoĞci naliczania amortyzacji, nadzór budowlany PINB w zakresie
danych zawartych w KOB KsiąĪce Obiektu Budowlanego, PolicjĊ lub ProkuraturĊ
o moĪliwoĞci popeánienia przestĊpstwa w zakresie faászowania dokumentacji.
Moim zdaniem, jeĪeli informacje przygotowane przez osoby posiadające
uprawnienia budowlane zostaáy podane nierzetelnie to mamy do czynienia z naruszeniem
etyki zawodowej i odpowiedzialnoĞcią cywilną.
Temat weryfikacji poprawnoĞci deklaracji záoĪonych przez podatnika zostaá
omówiony w Gazecie Podatkowa nr 42 (874) z dnia 24.05.2012, strona 1.
CUTOB PZITB w Poznaniu sp. z o.o. moĪe poĞredniczyü w rozwiązywaniu
powyĪszych problemów za odpowiednią odpáatnoĞcią.
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Pytania projektanta dotyczą konkretnej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
Urząd (…) wydając decyzjĊ o ustaleniu warunków zabudowy w treĞci (pkt 4.2)
zobowiązuje do uzgodnienia formy architektonicznej i projektu zagospodarowania
terenu w Wydz. Planowania Przestrzennego i Gospodarki NieruchomoĞciami
w (….) w zakresie zgodnoĞci z warunkami niniejszej decyzji.
OdpowiedĨ:
W decyzji w pkt 4.0. Warunki wynikające z przepisów odrĊbnych: w punkcie 4.2.
nie podano przepisu nakáadającego taki obowiązek (brak podstawy prawnej) a wiĊc ten
naáoĪony obowiązek jest niezgodny z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
2b. I tu powstaje pierwsza moja wątpliwoĞü, czy organ wydający decyzjĊ o ustaleniu
warunków zabudowy ma prawo do takiego zobowiązania inwestora w treĞci
decyzji?
OdpowiedĨ:
Nie ma takiego prawa.
2c. W tym konkretnym przypadku tut. Urząd (…) nie uzgodniá wymiany dachówki
ceramicznej, jednak mimo tego Starosta udzieliá pozwolenia na budowĊ.
OdpowiedĨ:
Starosta postąpiá prawidáowo.
2d. Jak wnioskujĊ koniecznoĞü dokonania powyĪszego uzgodnienia nie jest dla Starosty
wiąĪąca w kwestii wydania pozwolenia, a inwestycjĊ moĪna realizowaü zgodnie
z zatwierdzonym projektem.
OdpowiedĨ:
Zapis 4.2. w decyzji nie jest wiąĪący dla Starosty gdyĪ jest pozbawiony podstawy
prawnej. InwestycjĊ moĪna realizowaü zgodnie z decyzją starosty pozwolenie na budowĊ.
2e. Czy w przypadku, kiedy organ nie jest uprawniony do takiego zobowiązania
inwestora powinien on wnieĞü odwoáanie?
OdpowiedĨ:
Odwoáanie moĪe wnieĞü strona postĊpowania administracyjnego wskazując na
raĪące naruszenie prawa i moĪe nastĊpnie dochodziü odpowiedzialnoĞci
odszkodowawczej za poniesioną stratĊ z tytuáu niemoĪnoĞci realizacji przedsiĊwziĊcia
w okreĞlonym terminie.
WáaĞciwym do uzgodnienia formy architektonicznej przebudowy budynku w tym
przypadku jest projektant, który posiada stosowne uprawnienia a nie urzĊdnik.
Odpowiedzi udzieliá:
mgr inĪ. Zbigniew Augustyniak
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PREZES CUTOB PZITB SP Z O.O.
INFORMUJE
W 1984 roku (30 lat temu) opublikowany zostaá
pierwszy numer „Informatora Budowlanego PZITB”,
wydawany przez Zarząd Oddziaáu PZITB w Poznaniu.
NastĊpnie informator przeksztaáciá siĊ w „Informator
Budowlany CUTOB PZITB” i byá wydawany w formie
skserowanej broszury przez CUTOB PZITB OĞrodek
w Poznaniu, który zawieraá informacje techniczne
o materiaáach budowlanych oraz informacje reklamowe firm
na 16 stronach. Informator Budowlany CUTOB PZITB
w obecnej formie pojawiá siĊ w styczniu 1993 roku i liczyá 82
strony. Obok materiaáów reklamowych firm pojawiáy siĊ
referaty naukowe: Kajetana Marcinkowskiego, Wojciecha
Gaczka, Ferdynanda Dembeckiego, Wojciecha Kukulskiego.
Informator ten zostaá wydany równieĪ w jĊzyku rosyjskim z okazji BUDMA 93.
NastĊpny numer zawieraá katalog wyrobów budowlanych. Z kolei numer majowy
poĞwiĊcony byá tematowi: „SpoáeczeĔstwo dla osób niepeánosprawnych”.
W 1994 roku 23 marca (20 lat temu) aktem notarialnym zawiązana zostaáa spóáka
z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią w celu prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej pod
nazwą „Centrum Usáug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku
InĪynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu Spóáka z ograniczoną
odpowiedzialnoĞcią”. Akt notarialny w imieniu Zarządu Oddziaáu PZITB w Poznaniu
podpisali: Henryk Andrzejewski i Bogdana Nalepka. Na stanowisko Prezesa Zarządu
Spóáki powoáany zostaá Edmund Pawáowicz, funkcjĊ Prokurenta powierzono Julianowi
GaáĊckiemu, a funkcjĊ prezesa Rady Nadzorczej powierzono początkowo Jerzemu
Gáadysiakowi a nastĊpnie Jerzemu Aleksandrowi Kujawskiemu.
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spóáki w dniu 5 lipca 1994 roku, pod
przewodnictwem Jerzego Gáadysiaka, zgáoszono inicjatywĊ w przedmiocie prowadzenia
deficytowej dziaáalnoĞci – „Informacji Technicznej”. Za zgodą Zarządu Oddziaáu PZITB
w Poznaniu Wydawnictwo „Informator Budowlany” zostaáo wyodrĊbnione w schemacie
organizacyjnym nowo powoáanej spóáki, która przyjĊáa to wydawnictwo i od miesiąca
czerwiec/lipiec 1994 roku jest wydawane do dzisiaj jako CUTOB PZITB Spóáka z o.o.
w Poznaniu. Ten pierwszy numer liczyá 46 stron i zawieraá materiaáy reklamowe firm
oraz nowoĞci wydawnicze i nowe przepisy.
Od tamtego okresu nasz informator podlegaá róĪnym przemianom, aĪeby w roku
2014 przyjąü nowy ukáad wewnĊtrzny. Za jego treĞü odpowiadają z ramienia Zarządu
Oddziaáu PZITB Pan Jerzy Gawroniak a z ramienia Zarządu CUTOB PZITB sp. z o.o.
Pan Aleksander Gaáka. àamy informatora PZITB udostĊpniamy dla czáonków PZITB,
którzy powinni dzieliü siĊ swoimi spostrzeĪeniami, uwagami i propozycjami. Dotyczy to
w szczególnoĞci seniorów jak równieĪ máodej kadry. DziĞ zamieszczamy wspomnienia
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naszego wspóápracownika i wieloletniego czáonka PZITB Pana Jerzego Gawroniaka.
Czekamy na nastĊpne propozycje.
mgr inĪ. Zbigniew Augustyniak

CUTOB PZITB w Poznaniu sp. z o.o.
– historia we wspomnieniach
DziaáalnoĞü Jerzego Gawroniaka
w Centrum Usáug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa
Polskiego Związku InĪynierów i Techników Budownictwa
– Oddziaá w Poznaniu
Pod koniec lat osiemdziesiątych, bĊdąc
czáonkiem Koáa nr 40, póĨniej przewodniczącym
tego Koáa, a nastĊpnie czáonkiem zarządu Oddziaáu
PZITB, podczas czĊstych pobytów w Domu
Technika na Wieniawskiego, rozpoczĊáa siĊ moja
wspóápraca z Centrum Usáug TechnicznoOrganizacyjnych Budownictwa PZITB. Do tej
wspóápracy namówiá mnie ówczesny prezes
CUTOB-PZITB mgr inĪ. arch. Edmund Pawáowicz.
CUTOB-PZITB prowadziá wtedy róĪnorodną
dziaáalnoĞü, a mianowicie: projektowanie, nadzory,
szkolenia, organizacje konferencji, rekomendacjĊ
firm, stoiska na BUDMIE itp. Braáem udziaá
w werbowaniu kandydatów do organizacji
sympozjów
i
konferencji
naukowych,
przeprowadzaniu
rekomendacji
firm.
Rekomendacje uáatwiaáy firmom budowlanym
branie udziaáu w przetargach na roboty budowlane. Braáem udziaá w organizacji Staáej
Wystawy Materiaáów i Usáug w holu Domu Technika na stelaĪach, które zaáatwiáem
w MTP, oraz przy organizacji stoiska na BUDMIE, gdzie prowadziáem sprzedaĪ
wydawnictw technicznych i Polskich Norm Budowlanych, które takĪe byáy do nabycia
w prowadzonych przeze mnie kiosku w holu Domu Technika. Praktycznie od początku
wydawania Informatora Budowlanego w obecnej szacie graficznej, braáem udziaá w jego
redagowaniu. Od początku wspóápracy z CUTOB-PZITB braáem udziaá
w opracowywaniu opinii technicznych, projektów i ekspertyz, kosztorysów oraz róĪnych
innych opracowaĔ, zlecanych w CUTOB-PZITB, a byáo tego grubo ponad
100 opracowaĔ.
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We wszystkich tych dziaáaniach, wszelkie czynnoĞci odbywaáy siĊ we Ğcisáej
wspóápracy z kolejnymi prezesami CUTOB-PZITB. Ten prawie 30-letni okres
wspóápracy z CUTOB-em jest kanwą wielu wspomnieĔ, równieĪ o kolegach, których juĪ
nie ma. Na zakoĔczenie tego skrótowego wspomnienia o mojej dziaáalnoĞci w CUTOBPZITB informujĊ, Īe Zarząd Oddziaáu powierzyá mi nadal wspóápracą z CUTOB-PZITB
oraz redakcją Informatora Budowlanego.
Jerzy Gawroniak, koáo nr 40 PZITB

Wspomnienia absolwenta Liceum Budowlanego w Poznaniu
przy ul. àąkowej (Rybaki) z lat 1947-1950
W 1947 r. ze Ğwiadectwem ukoĔczenia gimnazjum ogólnoksztaácącego zgáosiáem
siĊ do Dyrekcji PaĔstwowego Liceum Budowlanego w Poznaniu przy ul. àąkowej
(Rybaki), celem zaáatwienia przyjĊcia na wydziaá budowlany. Po pomyĞlnym zdaniu
egzaminu wstĊpnego, zostaáem przyjĊty. NaleĪy nadmieniü, Īe ówczesnym dyrektorem
Liceum byá znany w Poznaniu inĪ. Lucjan Ballenstedt.
Tzw. „grono” pedagogiczne Liceum stanowili wybitni fachowcy budowlani
Poznania, równieĪ byli wykáadowcy w PaĔstwowej Szkole InĪynierskiej, a nastĊpnie
Politechniki PoznaĔskiej. Byli to m.in.: inĪ. Lucjan Ballenstedt, inĪ. Marian
Andrzejewski, inĪ. Jan Zaus, inĪ. Pospieszalski, inĪ. Thomas i inni.
Liceum, jak i wczeĞniej PaĔstwowa Szkoáa Budownictwa, wyróĪniaáy siĊ wysokim
poziomem nauczania, co gwarantowali w.w. wykáadowcy. Poza wysokim poziomem
nauczania byá równieĪ szeroki zakres, bowiem nauka obejmowaáa 22 przedmioty.
I tak, poza gáównym przedmiotem budownictwa odbywaáy siĊ wykáady z Īelbetu,
konstrukcji stalowych, instalacji, materiaáoznawstwa, maszynoznawstwa, statyki,
miernictwa, ustawodawstwa, rysunku, geometrii, historii architektury oraz jĊzyków:
polskiego i angielskiego itp. Odbywaáy siĊ takĪe doĞü czĊsto nauki rysunków w plenerze
(np. KoĞcióá BoĪego Ciaáa).
Zadbano w tej szkole równieĪ o wychowanie religijne oraz wypoczynek w czasie
ferii i wakacji. Liceum posiadaáo oĞrodek wypoczynkowy „Inka” w górach, a mianowicie
w Szklarskiej PorĊbie ĝredniej, z którego korzystaáo wielu uczniów, a ja byáem wĞród
nich, skąd przemierzyáem caáe Karkonosze.
NaleĪy podkreĞliü dbaáoĞü o wysoki poziom nauczania i wychowania przez
dyrektora Ballenstedta i póĨniejszego jego nastĊpcy.
Gdy zostaáy wprowadzone czapki w kolorze brązowym, na wzór akademickich oraz
piĊkne odznaki ze znakiem PLB, uczniowie z dumą siĊ z tym obnosili, bowiem to
wyróĪniaáo Liceum Budowlane od innych szkóá Ğrednich.
Ten 3-letni okres, byá wáaĞciwie pierwszym powojennym w peánym zakresie cyklem
ksztaácenia w zawodzie budowlanym w Poznaniu i uzyskaniu tytuáu Technika Budowlanego.
Byáem wtedy jednym z najmáodszych uczniów, bowiem wiĊkszoĞü byli to tacy,
którzy przed wojną rozpoczĊli ksztaácenie, które wojna przerwaáa i chcąc uzyskaü dyplom
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technika, postanowili naukĊ kontynuowaü w Liceum Budowlanym. Po ukoĔczeniu 2-giej
klasy zaáatwiáem sobie praktykĊ w Wojskowym PrzedsiĊbiorstwie Budowlanym
w Poznaniu, do którego póĨniej zostaáem przyjĊty.

ĝwiadectwo dojrzaáoĞci i tytuá technika budowlanego

JuĪ w 3-ciej klasie zacząáem pracowaü, poniewaĪ nie mogáem wymagaü od
rodziców, aby ponosili caáe koszty mojej nauki. Musiaáem zatem poáączyü naukĊ z pracą
– udaáo siĊ jednak to prestiĪowe Liceum ukoĔczyü pomyĞlnie i uzyskaü dyplom technika
dyplomowego. Po bytnoĞci w tym Liceum pozostaáo jeszcze wiele wspomnieĔ, mimo
upáywu czasu (ponad 60 lat), tak w zachowaniu uczniów jak i profesorów, nieraz bardzo
zabawnych.
Jako czáonek stowarzyszenia absolwentów tej szkoáy, która bĊdzie obchodziáa
100-lecie istnienia, ĪyczĊ jej nastĊpnego 100-lecia. Tradycje tej szkoáy i zasáugi są
olbrzymie, bowiem wyksztaáciáa caáą armiĊ fachowców budowlanych, bardzo
wartoĞciowych techników.
Jerzy Gawroniak
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PRZEPISY DOTYCZĄCE BUDOWNICTWA
Nowe przepisy, ustawy, rozporządzenia, uchwaáy
15 kwietnia 2014 r. zostaá wydany wyrok Trybunaáu Konstytucyjnego
w sprawie wysokoĞci opáaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoáawczej
w postĊpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 545).
Wyrok dotyczy art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w
sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z póĨn. zm.).
23 kwietnia 2014 r. zostaáo ogáoszone obwieszczenie Marszaáka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogáoszenia jednolitego
tekstu ustawy o gospodarce nieruchomoĞciami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518).
Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoĞciami.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie
sposobu obliczania koĔcowego zuĪycia energii brutto ze Ĩródeá odnawialnych oraz
sposobu obliczania iloĞci energii elektrycznej i ciepáa z takich Ĩródeá (Dz.U. z 2014 r.
poz. 487).
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 490).
Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach
i biopaliwach ciekáych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 457).
11 maja 2014 r. weszáa w Īycie ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie
ustawy o informatyzacji dziaáalnoĞci podmiotów realizujących zadania publiczne
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 183).
Zmiany miĊdzy innymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postĊpowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267). Nowe przepisy dopuszczają moĪliwoĞü
zwrócenia siĊ przez organ administracji publicznej do strony lub innego uczestnika
postĊpowania o wyraĪenie zgody na staáe komunikowanie siĊ za poĞrednictwem Ğrodków
komunikacji elektronicznej w sprawach zaáatwianych przez ten organ.
Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inĪynierskiej (Dz.U.
z 2014 r. poz. 596).
Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 613) i zastĊpuje dotychczas
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obowiązujące rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inĪynierskiej (Dz.U.
z 2011 r. Nr 291, poz. 1714).
Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie
szczegóáowych wymagaĔ, jakim powinien odpowiadaü plan zagospodarowania
podziemnego skáadowiska dwutlenku wĊgla (Dz.U. z 2014 r. poz. 591).
30 maja 2014 r. zostaáo ogáoszone obwieszczenie Marszaáka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogáoszenia jednolitego
tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2014 r.
poz. 712).
Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o
wspieraniu termomodernizacji i remontów.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r.
w sprawie dopuszczania do eksploatacji okreĞlonych rodzajów budowli, urządzeĔ
i pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 720).
Akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j.
Dz.U. z 2013 r. poz. 1594).
10 czerwca 2014 r. zostaáa ogáoszona ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o uáatwieniu
dostĊpu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r.
poz. 768).
Zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 1409 z póĨn. zm.) w zakresie o nadanie uprawnieĔ budowlanych. Do istotnych
zmian zaliczyü naleĪy:
 zwolnienie z egzaminu na uprawnienia budowlane absolwenta studiów wyĪszych
prowadzonych na podstawie umowy, zawartej miĊdzy uczelnią a wáaĞciwym
organem samorządu zawodowego, w zakresie odpowiadającym programowi
ksztaácenia opracowanemu z udziaáem organu samorządu zawodowego;
 moĪliwoĞü przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnoĞci áącznie;
 skrócenie do 1 roku wymiaru praktyki projektowej;
 uznanie praktyki studenckiej za czĊĞü lub caáoĞü praktyki zawodowej, w przypadku
gdy odbywaáa siĊ na studiach w zakresie odpowiadającym programowi ksztaácenia
opracowanemu z udziaáem organu samorządu zawodowego, zgodnie z warunkami
okreĞlonymi w umowie zawartej miĊdzy uczelnią a wáaĞciwym organem samorządu
zawodowego;
 wprowadzenie instytucji „patrona” oraz moĪliwoĞü odbycia rocznej praktyki
projektowej pod jego opieką;
 wprowadzenie regulacji, Īe pozytywny wynik czĊĞci pisemnej egzaminu jest waĪny
przez trzy lata od dnia jego uzyskania;
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okreĞlenie wysokoĞci opáat za postĊpowanie kwalifikacyjne oraz zasad ich uiszczania;
moĪliwoĞü uzyskania uprawnieĔ do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeĔ po ukoĔczeniu studiów I stopnia, a w ograniczonym zakresie po
uzyskaniu tytuáu zawodowego technika lub mistrza;
 dodanie nowej specjalnoĞci hydrotechnicznej;
 usuniĊcie z katalogu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie rzeczoznawstwa budowlanego oraz uchylenie regulacji dotyczących nadawania tego tytuáu.
Omawiana ustawa nowelizuje takĪe ustawĊ z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów, inĪynierów budownictwa oraz urbanistów
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z póĨn. zm.), a do najwaĪniejszych zmian zaliczyü naleĪy:
 likwidacjĊ samorządu zawodowego urbanistów;
 wprowadzenie regulacji dotyczących nadawania i pozbawiania tytuáu rzeczoznawcy
budowlanego (które zostaáy usuniĊte z ustawy - Prawo budowlane);
 przyznanie Krajowej Izbie Architektów oraz Krajowej Izbie InĪynierów Budownictwa
kompetencji do prowadzenia centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych
(Gáówny Inspektor Nadzoru Budowlanego nie bĊdzie juĪ prowadziá rejestru);
 zmiany w zakresie przynaleĪnoĞci do Izby Architektów i Izby InĪynierów
Budownictwa.
Ustawa wejdzie w Īycie z dniem 10 sierpnia 2014 r.
21 czerwca 2014 r. weszáa w Īycie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie
ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 659).
Ustawa nowelizuje ustawĊ z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012
r. poz. 145 z póĨn. zm). Nowelizacja uáatwia wyznaczanie turystycznych szlaków
rowerowych i pieszych oraz budowĊ dróg rowerowych na waáach przeciwpowodziowych
i obszarach szczególnego zagroĪenia powodzią. Budowa, przebudowa lub remont drogi
rowerowej oraz wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego na
obszarach szczególnego zagroĪenia powodzią wymagaü bĊdą zgáoszenia dyrektorowi
regionalnego zarządu gospodarki wodnej lub dyrektorowi wáaĞciwego urzĊdu morskiego,
w przypadku gdy roboty lub czynnoĞci mają byü prowadzone w pasie technicznym.
3 lipca 2014 r. weszáa w Īycie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie
ustawy o autostradach páatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 805).
Ustawa wprowadza zmiany w kilku ustawach. Zmiany w ustawie z dnia 27
paĨdziernika 1994 r. o autostradach páatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j.
Dz.U. z 2012 r. poz. 931 z póĨn. zm.) oraz ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomoĞciami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518) dotyczą likwidacji
odpowiednio Rady do spraw Autostrad - organu opiniodawczego ministra wáaĞciwego do
spraw transportu oraz PaĔstwowej Rady NieruchomoĞci - organu doradczego ministra
wáaĞciwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Zmiana w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z póĨn. zm.).
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Ze strony internetowej
Gáównego UrzĊdu Nadzoru Budowlanego
http://www.gunb.gov.pl/
Ruch budowlany w I poáowie 2014 r.
W I póároczu 2014 roku wydano ogóáem 87 134 pozwolenia dla 97 724 obiektów
budowlanych. Liczba wydanych pozwoleĔ na budowĊ jest zatem o 1,5% wyĪsza
od liczby pozwoleĔ na budowĊ wydanych w pierwszym póároczu 2013 r. Natomiast
w stosunku do lat wczeĞniejszych ogólna liczba pozwoleĔ na budowĊ wydanych
w I poáowie 2014 r. jest mniejsza o 7-17%.
W I póároczu bieĪącego roku najwiĊcej decyzji o pozwoleniu na budowĊ wydano
w województwach: mazowieckim (12 112), wielkopolskim (9916), maáopolskim (9440)
i Ğląskim (8148). Natomiast najmniej w województwach: opolskim (1267), lubuskim
(2144) i ĞwiĊtokrzyskim (2429).
W latach 2008-2013 r. w ogólnej liczbie wydanych pozwoleĔ na budowĊ
dominowaáy pozwolenia dotyczące budynków mieszkalnych, które stanowiáy od 40
do 50% pozwoleĔ. W pierwszej poáowie 2014 r. tendencja ta ulegáa niewielkiej zmianie,
poniewaĪ pozwolenia na budowĊ budynków mieszkalnych stanowią 39,9% ogólnej liczby
wydanych pozwoleĔ.
Spadek liczby pozwoleĔ na budowĊ budynków mieszkalnych, rejestrowany
w I poáowie 2014 r. w odniesieniu do analogicznych okresów lat 2008-2013, wynika
przede wszystkim ze spadku liczby pozwoleĔ na budowĊ budynków jednorodzinnych.
W stosunku do pierwszej poáowy 2013 r. spadek ten wynosi 1,5% (482 pozwolenia).
NajwiĊkszą liczbĊ pozwoleĔ na budowĊ domów jednorodzinnych wydano w woj.
mazowieckim (4810), a najmniej pozwoleĔ w tej kategorii wydano w woj.
opolskim (489).
NajwiĊcej pozwoleĔ dotyczących budownictwa wielorodzinnego wydano
w woj. wielkopolskim (309), natomiast najmniej w woj. podlaskim (12).
Do uĪytkowania w badanym okresie bieĪącego roku przekazano 78 342 obiekty
budowlane, tzn. wiĊcej o 4% (o 3037 obiektów) niĪ w I póároczu 2013 r. 49,6%
wszystkich oddanych do uĪytkowania obiektów stanowiáy budynki mieszkalne.
W I póároczu 2014 r. najwiĊcej obiektów budowlanych przekazano do uĪytkowania
w regionach: Centralnym (17 321) i Póánocno-Zachodnim (15 753).
W badanym okresie bieĪącego roku zalegalizowano 332 obiekty budowlane, w tym
m.in. 74 budynki jednorodzinne, 3 budynki wielorodzinne, 4 budynki zamieszkania
zbiorowego, 60 budynków uĪytecznoĞci publicznej i 73 budynki przemysáowe
i magazynowe.
Organy nadzoru budowlanego wydaáy takĪe 2412 nakazów rozbiórki obiektów
budowlanych. NajwiĊcej nakazów rozbiórki wydano w regionach Póánocno-Zachodnim –
537 i Poáudniowym – 529. Ponad poáowa ogólnej liczby wydanych nakazów rozbiórki
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(1418 nakazów) zostaáa wydana z tytuáu samowoli budowlanej, a 685 nakazów wydano
z tytuáu nieprawidáowego stanu technicznego obiektu.
W I poáowie roku wykonano w Polsce 1383 rozbiórki obiektów budowlanych.
W tym samym okresie wszczĊto 530 postĊpowaĔ egzekucyjnych związanych
z niewykonywaniem przez zobowiązanych nakazów rozbiórki. Ponad poáowa rozbiórek
wykonanych i postĊpowaĔ egzekucyjnych dotyczyáa przypadków samowoli budowlanej.

Formularz wniosku w sprawie wyraĪenia zgody
na odstĊpstwo od przepisów
22.08.2014
Departament Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju opracowaá
przykáadowy formularz wniosku w sprawie udzielenia upowaĪnienia do wyraĪenia zgody
na odstĊpstwo od przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaü budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póĨn. zm.), który moĪe byü wykorzystywany
przez starostów i prezydentów miasta na prawach powiatu, zgodnie z dyspozycją art. 9
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z póĨn.
zm.). Przykáadowy formularz wniosku nie jest formularzem obowiązkowego stosowania,
a jedynie drukiem stanowiącym formĊ ustandaryzowania zawartoĞci wniosków
o upowaĪnienie do udzielania zgody na odstĊpstwo od warunków technicznobudowlanych, jakie powinny zostaü przesáane do Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Prawo
1.

2.

3.

4.

5.

W Dzienniku Ustaw w 2014 r. opublikowane zostaáy nastĊpujące akty prawne:
rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie
udostĊpniania materiaáów paĔstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opáaty (Dz. U. poz. 917).
Rozporządzenie weszáo w Īycie z dniem 12 lipca 2014 r.;
rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
formularzy dotyczących zgáaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych,
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do
paĔstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924).
Rozporządzenie weszáo w Īycie z dniem 12 lipca 2014 r.;
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spoáecznej z dnia 10 lipca 2014 r.
w sprawie wymagaĔ lokalowych i sanitarnych, jakie musi speániaü lokal, w którym
ma byü prowadzony Īáobek lub klub dzieciĊcy (Dz. U. poz. 925). Rozporządzenie
weszáo w Īycie z dniem 14 lipca 2014 r.
obwieszczenie Marszaáka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r.
w sprawie ogáoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U.
poz. 883);
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r.
w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
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mieszkalnego lub czĊĞci budynku stanowiącej samodzielną caáoĞü technicznouĪytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów Ğwiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz. U. poz. 888), które wejdzie w Īycie z dniem 3 paĨdziernika
2014 r.
6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaü drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 856);
7. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych
dotyczących autostrad páatnych (Dz. U. poz. 857);
8. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaü drogowe obiekty inĪynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 858).

Zmiana ustawy - Prawo budowlane
W Dzienniku Ustaw z dnia 24 czerwca 2014 r. opublikowana zostaáa ustawa z dnia
24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych
wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz. U. poz. 822).
Przedmiotowa ustawa w art. 3 wprowadza zmiany w zakresie ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z póĨn. zm.), poprzez dodanie
w art. 31 ust. 2a stanowiącego, Īe minister wáaĞciwy do spraw budownictwa, lokalnego
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa okreĞli wzór
zgáoszenia, o którym mowa w ust. 2, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaáalnoĞci podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).
Na podstawie powyĪszej regulacji okreĞlony zostanie wzór zgáoszenia rozbiórki
budynku lub budowli niewpisanej do rejestru zabytków oraz nieobjĊtych ochroną
konserwatorską – o wysokoĞci poniĪej 8 m, jeĪeli ich odlegáoĞü od granicy dziaáki jest nie
mniejsza niĪ poáowa wysokoĞci.
Ustawa wchodzi w Īycie po upáywie 6 miesiĊcy od dnia ogáoszenia tj. 25 grudnia
2014 r.

Modernizacja Roku 2013
W dn. 28.08.2014 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyáa siĊ uroczystoĞü
ogáoszenia wyników i wrĊczenia nagród w XVIII edycji konkursu Modernizacja Roku.
W uroczystoĞci wziąá udziaá ZastĊpca Gáównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Jacek Szer.
W finaáowej gali uczestniczyá takĪe Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta
Olgierd DziekoĔski, który odczytaá list Prezydenta RP Bronisáawa Komorowskiego
skierowany do organizatorów oraz uczestników konkursu, w którym Prezydent podkreĞliá
znaczenie konkursu w ksztaátowaniu odpowiedzialnego podejĞcia do áadu przestrzennego
jako wspólnego dobra.
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W tegorocznej edycji konkursu wziĊáo udziaá ponad 900 realizacji, z których
wyáoniono finalistów w 12 konkursowych kategoriach. ZastĊpca GINB Jacek Szer,
wrĊczając statuetki Modernizacji Roku 2013 oraz wyróĪnienia w dwóch kategoriach,
pogratulowaá uczestnikom i zwyciĊzcom Konkursu i podkreĞliá, Īe istotną cechą kaĪdej
modernizacji jest nie tylko odtworzenie stanu pierwotnego obiektu budowlanego, ale
takĪe dodanie mu nowych wartoĞci estetycznych i uĪytkowych.

Spoáeczne i ekonomiczne skutki niekontrolowanej urbanizacji
W Warszawie w dn. 30.06.2014 r. odbyáa siĊ konferencja „O ekonomicznych
stratach i spoáecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce”, zorganizowana
przez Kongres Budownictwa i FundacjĊ Rozwoju Demokracji Lokalnej. W Konferencji
uczestniczyá Gáówny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert DziwiĔski.
GoĞciem Konferencji byá takĪe Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju Janusz ĩbik. W Konferencji wziĊli udziaá architekci, urbaniĞci, prawnicy,
ekonomiĞci, przedstawiciele administracji i organizacji pozarządowych.

XIII Krajowy Zjazd Polskiej Izby InĪynierów Budownictwa
W dn. 27.06.2014 r. Gáówny Inspektor Nadzoru Budowlanego Robert DziwiĔski
oraz ZastĊpca GINB Jacek Szer wiziĊli udziaá w XIII Krajowym ZjeĨdzie
Sprawozdawczo-Wyborczym Polskiej Izby InĪynierów Budownictwa, który odbyá siĊ
w Warszawie.
WĞród zaproszonych goĞci byli takĪe m.in. Sekretarz Stanu w Kancelarii
Prezydenta RP Olgierd DziekoĔski, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju Janusz ĩbik i ZastĊpca Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu
Andrzej Adamczyk.
Zjazd zgromadziá ponad dwustu delegatów ze wszystkich 16 izb okrĊgowych
samorządu inĪynierów budownictwa. Podczas obrad Krajowa Rada PIIB otrzymaáa
absolutorium, podjĊto takĪe uchwaáy dotyczące zatwierdzenia sprawozdaĔ z jej
dziaáalnoĞci. Delegaci wybrali wáadze Izby na kadencjĊ 2014-2018. Prezesem Krajowej
Rady PIIB pozostaá dotychczasowy prezes Andrzej Roch Dobrucki.
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ARTYKUàY PROBLEMOWE
Wykorzystanie wody opadowej
w gospodarstwie domowym
Streszczenie
W artykule zwrócono uwagĊ na koniecznoĞü racjonalnej i zrównowaĪonej
gospodarki zasobami wodnymi oraz przedstawiono jeden ze sposobów mogący prowadziü
do osiągniĊcia tego celu. Przedstawiono argumenty przemawiające za stosowaniem
systemów zagospodarowania wody deszczowej, a takĪe krótko opisano podstawowe ich
rodzaje. Dokonano równieĪ próby przedstawienia ogólnego zarysu sposobów doboru
poszczególnych elementów systemu zagospodarowania wody deszczowej.
Sáowa kluczowe: systemy zagospodarowania wody deszczowej, zarządzanie
zasobami wodnymi, deszczówka, oszczĊdzanie wody
WstĊp
DostĊp do wody pitnej jest, czy teĪ powinien byü, niezbywalnym prawem kaĪdego
czáowieka. WiĊksza czĊĞü ludzkoĞci cieszy siĊ tym przywilejem. Są jednak miejsca,
w których zasoby wodne są ograniczone, a mieszkaĔcy tych zakątków Ğwiata cierpią
z powodu braku wody o jakoĞci umoĪliwiającej bezpieczne spoĪycie. Zasoby wodne
Ziemi są niezmienne, woda krąĪy w nieustannym obiegu, jednak jej jakoĞü ulega
zmianom. Zaledwie 1% wód znajdujących siĊ na powierzchni naszej planety jest wodą
zdatną do picia.
Wydawaü siĊ moĪe, Īe problem niedoboru wody nie dotyczy paĔstw rozwiniĊtych
takich jak kraje europejskie w tym Polski. NaleĪy jednak zwróciü uwagĊ, Īe nasz kraj
znajdujĊ siĊ w ostatniej dziesiątce krajów w Europie pod wzglĊdem iloĞci zasobów
wodnych. Zasoby wodne Polski w przeliczeniu na mieszkaĔca na dobĊ moĪna porównaü
do zasobów Egiptu (4,5 m3/d w Polsce, 3,5 m3/d w Egipcie, 33 m3/d na Ğwiecie, Ğrednia
europejska to 11 m3/d). Zasadnym wydaje siĊ wiĊc znalezienie sposobu na zatrzymanie
wiĊkszej iloĞci wody moĪliwej do wykorzystania lub ograniczenie zuĪycia wody o
najwyĪszej jakoĞci.
Nie istnieje rozwiązanie idealne, jeden sposób gwarantujący usuniĊcie problemu
na Ğwiatową skalĊ, za jednym zamachem. Istnieją jednak rozwiązania, które
w odpowiednim poáączeniu mogą wywoáaü znaczące, pozytywne skutki. Jest to szeroko
pojĊte zwiĊkszanie retencji wody wywoáane np. przez zwiĊkszanie objĊtoĞci
zbiorników retencyjnych (obecnie 6,5% rocznego odpáywu z obszaru Polski wobec
potencjalnych 15%), jednak budowa duĪych zbiorników retencyjnych wymaga
olbrzymich nakáadów finansowych, osiągniĊcia konsensusu pomiĊdzy specjalistami
z dziedzin hydrotechniki i ekologii (jak powszechnie wiadomo nie naleĪy to do zadaĔ
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áatwych) oraz uzyskania zgody ludnoĞci lokalnej terenów, na których zlokalizowane
miaáyby byü takie inwestycje.
Problemów tego typu nie powinno generowaü rozwijanie programów maáej
retencji. Jej definicji jest wiele, jednak moĪna sprowadziü wszystkie do wspólnego
mianownika i stwierdziü, Īe maáa retencja to wszelkie sposoby spowalniania odpáywu
wody z lokalnych zlewni w celu poprawy bilansu wodnego na ich obszarach. Maáa
retencja odgrywaü powinna szczególnie duĪą rolĊ w terenach zurbanizowanych, ze
wzglĊdu na duĪy udziaá powierzchni nieprzepuszczalnych, a co za tym idzie - wysoki
wspóáczynnik spáywu powierzchniowego na tych obszarach. Maáa retencja w miastach
moĪe przyjmowaü bardzo róĪne formy. Od tworzenia oczek wodnych i maáych
zbiorników czy stawów, poprzez zwiĊkszanie udziaáu powierzchni biologicznie
czynnych, zastĊpowanie szczelnych powierzchni utwardzonych innymi o wiĊkszym
stopniu przepuszczalnoĞci do tworzenia zielonych dachów i ogrodów dachowych.
Pewną formą maáej retencji jest równieĪ gromadzenie i wykorzystywanie wody
deszczowej do róĪnych celów.
Systemy zagospodarowania wody deszczowej – dlaczego warto?
Woda deszczowa posiada czĊsto wysoką jakoĞü i choü nie jest to woda zalecana do
spoĪycia, posiada kilka cech dających jej przewagĊ nad wodą wodociągową. Woda
deszczowa charakteryzujĊ siĊ niską zawartoĞcią kationów wapnia, magnezu, a takĪe
Īelaza i manganu, jest miĊkka. DziĊki temu idealnie nadaje siĊ do wykorzystania przy
czynnoĞciach takich jak zmywanie powierzchni, pranie etc. poniewaĪ zmniejsza iloĞü
koniecznych do zastosowania Ğrodków czystoĞci. Deszczówka nadaje siĊ równieĪ
doskonale do nawadniania terenów zielonych czy upraw. WodĊ opadową moĪna
wykorzystywaü wszĊdzie tam gdzie nie bĊdzie ona spoĪywana przez ludzi np. do
spáukiwania toalet (co stanowi ok. 30% dziennego zuĪycia wody w gospodarstwie
domowym).
Zastosowanie
systemu
zagospodarowania
wody
deszczowej
w gospodarstwie domowym moĪe skutkowaü ograniczeniem zuĪycia wody
wodociągowej o ok. 50%.
KaĪdy rozsądny inwestor dba o to, aby poczynione przez niego inwestycje byáy nie
tylko przyjazne Ğrodowisku, ale takĪe uzasadnione finansowo. Ceny za wodĊ
wodociągową wĊdrują nieustannie w jednym kierunku - w górĊ. Podobnie ceny za
odprowadzane Ğcieki. Ponadto, w niektórych miastach w Polsce, a niedáugo byü moĪe
w wiĊkszoĞci, wprowadza siĊ tzw. podatek od deszczówki. Wobec zaistniaáej sytuacji,
zagospodarowanie wody deszczowej staje siĊ wysoce rozsądne. Pozwala na znaczne
obniĪenie kosztów związanych z wykorzystaniem wody oraz oferuje stosunkowo szybki
czas zwrotu poniesionych nakáadów.
Trendem, który rozpoczĊáo miasto Kraków, a który miejmy nadziejĊ bĊdzie siĊ
rozwijaá, jest oferowanie dofinansowaĔ do systemów zagospodarowania wody
deszczowej z budĪetu miasta. Zyskują na tym obie strony. Inwestorzy z oczywistego
wzglĊdu - niĪszy wkáad wáasny, a co za tym idzie krótszy czas zwrotu. Miasto - przez
pobudzenie inwestorów do instalowania systemów zagospodarowania deszczówki dziĊki
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czemu zmniejsza siĊ (lub teĪ nie zwiĊksza) iloĞü wód opadowych odprowadzanych do
systemów kanalizacji, dziĊki czemu nie jest konieczna ich kosztowna modernizacja.
Krótki opis podstawowych rodzajów systemów zagospodarowania wody deszczowej
Sposobów na zagospodarowanie wód opadowych w ramach gospodarstwa
domowego jest wiele. Począwszy od najprostszych:
- zbieranie deszczówki przez rynny spustowe i odprowadzanie jej do gruntu
z wykorzystaniem zwykáych rur drenarskich, skrzynek lub tuneli rozsączających
czy studni cháonnych,
- gromadzenie w podziemnych, naziemnych lub piwnicznych zbiornikach na wodĊ
i póĨniejsze wykorzystanie do celów porządkowych czy podlewania,
- gromadzenie w zbiornikach i póĨniejsze wykorzystanie w domu do spáukiwania
toalet, prania, prac porządkowych etc.
Najprostszy sposób czyli odprowadzanie wody do gruntu pozwala na unikniĊcie
ewentualnego podatku od deszczówki i na tym w zasadzie koĔczy siĊ zakres jego
stosowalnoĞci. Jest to sposób najtaĔszy, jednak nie umoĪliwia wykorzystania wody
deszczowej, a co za tym idzie zmniejszenia iloĞci wykorzystywanej wody wodociągowej.
Systemy zagospodarowania wody deszczowej dzieli siĊ na trzy rodzaje - systemy
ogrodowe, systemy domowe oraz systemy mieszane, áączące wykorzystanie deszczówki
w ogrodzie i w domu.
Systemy ogrodowe moĪna podzieliü na kilka rodzajów w zaleĪnoĞci od materiaáu,
z którego wykonany jest zbiornik, rodzaju wykorzystywanych pomp i ich lokalizacji,
sposobu podlewania (tzw. podlewanie „z wĊĪa” lub automatyczny system nawadniający),
rodzaju filtracji (filtr przepáywowy lub zbierający), lokalizacjĊ filtra (filtr w zbiorniku lub
przed zbiornikiem).
Przykáadowy system ogrodowy to gromadzenie wody zebranej z dachu
w zbiorniku polietylenowym po uprzednim przepuszczeniu przez mechaniczny filtr
sitowy umieszczony w gruncie, a nastĊpnie wtáaczanie jej do sieci nawodnieĔ za
pomocą pompy zatapialnej zlokalizowanej w zbiorniku. W celu zapobieĪenia sytuacji,
w której brak wody w zbiorniku (np. podczas dáuĪszego okresu bezopadowego) stosuje
siĊ zawory elektromagnetyczne z páywakiem, do których podáączona jest woda z sieci
wodociągowej. Gdy poziom wody w zbiorniku spada do pewnego poziomu
minimalnego elektrozawór otwiera siĊ i nastĊpuje uzupeánienie wody do poziomu
umoĪliwiającego bezproblemową eksploatacjĊ systemu nawadniającego. Stanowi to
równieĪ zabezpieczenie dla pompy przed suchobiegiem (choü wiĊkszoĞü pomp
automatycznych posiada wbudowane zabezpieczenia).
Systemy domowe, podobnie jak systemy ogrodowe, równieĪ moĪna podzieliü ze
wzglĊdu na rodzaj zbiornika, sposób wykorzystania wody, rodzaj filtracji i lokalizacjĊ
filtra. W systemach domowych zamiast zwykáych pomp stosuje siĊ jednostki sterujące
nazywane centralami deszczowymi, posiadające wbudowane elektrozawory, pompy
a czĊsto takĪe niewielkie (w stosunku do podstawowych zbiorników) zbiorniki
podrĊczne.

Program Warsztatów COS OPO Waácz Bukowina
Prawo budowlane i kosztorysowanie
18 wrzeĞnia 2014 r.
10:00

10:15

12:00

12:45
13:15

14:30

15:30

Oficjalne otwarcie XVI Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego. Powitanie
Wystąpienia:
Jerzy Gáadysiak – Przewodniczący ZO PZITB w Poznaniu
Wáodzimierz Draber – Przewodniczący OkrĊgowej Rady WOIIB w Poznaniu
Zygmunt Meyer – Przewodniczący OkrĊgowej Rady ZOIIB w Szczecinie
Sesja I - Omówienie zmian prawa budowlanego w procesie inwestycyjnym
Prowadzenie sesji I: prof. dr hab. inĪ. Zygmunt Meyer
Paweá Ziemski – ZastĊpca Gáównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
- Projekt Rządowy z dnia 26 sierpnia 2014 r. USTAWY z dnia (….)
o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
- Projekt z dnia 11 czerwca 2014 r., Druk nr 2493, USTAWA z dnia (….)
o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy - Prawo budowlane
Dyskusja
- Uczestnicy procesu inwestycyjno-budowlanego
w kontekĞcie zarządzania realizacją przedsiĊwziĊü budowlanych
mgr inĪ. Jakub Sąsiadek
- Uwagi do nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych
mgr Piotr Stawicki
Przerwa na kawĊ - Rozmowy kuluarowe
Sesja II - Problemy kosztorysowania inwestycji budowlanych
w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym
Prowadzenie sesji II: mgr inĪ. Renata Niemczyk
- Kodeks urbanistyczno-budowlany widziany oczami kosztorysanta
mgr inĪ. Maciej Sikorski
- Koncepcja programowo-przestrzenna w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym
mgr inĪ. Zbigniew Augustyniak
- WstĊpna wskaĨnikowa wycena kosztu inwestycji – báĊdy i zagroĪenia
Jarosáaw Wegner
- Prezentacja sponsorska - MC Bauchemie
Przerwa na obiad - Rozmowy kuluarowe
15:30
Narada przedstawicieli OkrĊgowych Izb InĪynierów Budownictwa
(sala kominkowa)
16:00
Narada robocza powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego
(w Sali wydzielonej)
Sesja III - Problemy kosztorysowania inwestycji budowlanych w Polsce
Prowadzenie sesji III: mgr inĪ. Maciej Sikorski
- Prezentacja sponsorska - TERLAN Spóáka z o.o.
Wystąpienia: wykáadowcy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

-

Forma dokumentacji projektowej bĊdąca podstawą opracowania przedmiarów
OdpowiedzialnoĞü za báĊdy popeánione w przedmiarach i kosztorysach
Znaczenie zaáoĪeĔ wyjĞciowych do kosztorysowania
dla inwestora, projektanta i kosztorysanta
- Sposób opisu przedmiotu zamówienia przez podawanie znaków towarowych
- Prezentacja sponsorska - WAVIN
17:00
Przerwa
17:15
Sesja IV - Problemy kosztorysowania inwestycji budowlanych w Polsce – cz. II
Prowadzenie sesji IV: mgr inĪ. Longina Zandecka
- Prezentacja sponsorska - ORGBUD-SERWIS Spóáka z o.o. w Poznaniu
Wystąpienia: wykáadowcy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
- Jak unikaü báĊdnych zapisów w dokumentach przetargowych. Przykáady niewáaĞciwych zapisów w przedmiarach przyczyną báĊdów po stronie wykonawców
- Forma zapytania przetargowego uzaleĪniona od przyjĊtej formy wynagrodzenia
- Przyczyny rozbieĪnoĞci wartoĞci pomiĊdzy kosztorysem inwestorskim a ofertowym
- Znaczenie kosztorysów w rozliczeniach budowlanych
- Omówienie problemów kosztorysowania na przykáadach sporów sądowych
19:00
ZakoĔczenie obrad
20:00 – 1:00 Kolacja biesiadna – „Mikrofon dla wszystkich”

Program XIII Konferencji Naukowej
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych – Budownictwo drogowe
19 wrzeĞnia 2014 r.
10:00
10:10

Oficjalne otwarcie konferencji naukowej
I Sesja techniczna - Infrastruktura techniczna obszarów zurbanizowanych
– Budownictwo drogowe
Prowadzenie: prof. dr hab. inĪ. Wiesáaw Buczkowski
PaneliĞci:
- Józef Racki, Poseá na Sejm RP - Droga S11, áączy region wielkopolski
z regionem zachodniopomorskim
- Danuta Hryniewiecka - Ciekawe zagadnienia techniczne związane z budową
zachodniej obwodnicy Poznania
- Paweá Suski, Poseá na Sejm RP - Obwodnica miasta Waácza
- Przedstawiciel GDDKiA Oddziaá Szczecin - Problemy techniczne budowy
obwodnicy miasta Waácza w ciągu drogi krajowej S10
- Przedstawiciel ZZDW w Koszalinie - Drogi wojewódzkie, problem przejezdnoĞci
przez miasto Waácz
- mgr Tomasz Rzemykowski - Problemy konserwacji i remontów dróg powiatowych
- Przedstawiciel mieszkaĔców Waácza - Maáa obwodnica miasta Waácza. Czy
mieszkaĔcy mają realny wpáyw na podejmowanie decyzji dotyczących dróg gminnych
Pytania do panelistów

12:30
13:00

13:40

15:00
16:00

18:00

Przerwa na kawĊ - Rozmowy kuluarowe
Promocje firm
- Membranowy system hydroizolacji dla konstrukcji podziemnych
Sika Poland Sp. z o.o.
- Profesjonalne systemy hydroizolacji dla budownictwa
BiMeCom S.A.
Dyskusja
- Zmiany przepisów ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
i ich związek z procesem budowlanym
mgr inĪ. Lidia Danielska
- Problem odbioru robót drogowych
mgr inĪ. Andrzej Gaákiewicz
- Architektura obiektów tras komunikacyjnych
mgr inĪ. arch. Roman Pilch
Przerwa obiadowa
II Sesja naukowa – Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
Prowadzenie: prof. dr hab. inĪ. Tomasz BáaszczyĔski
- Projekt geotermii jako element projektu „Modelowe ISE dla Resortu Turystyki
SPA w Koáobrzegu” bĊdącego pilotaĪem innowacyjnego projektu
rozproszonego Ĩródáa energii opartego na OZE i wysokosprawnej kogeneracji
z wykorzystaniem smart grids.
mgr inĪ. Tomasz Tamborski, Starosta Koáobrzeski
- Przykáady zastosowaĔ wymogów i zaáoĪeĔ certyfikacji systemów koordynujących
projekt w kwestii ekologicznej na podstawie budowy Business Garden PoznaĔ
dr inĪ. Barbara Ksit
- BHP na placu budowy
mgr inĪ. Wáodzimierz KsiąĪkiewicz
- Naprawa zarysowanych prefabrykowanych páyt stropowych typu filigran
w fazie realizacji budynku
dr inĪ. Jacek ĝcigaááo
Wystąpienia – Komisja Máodej Kadry ZO PZITB
- Analiza rozwój budownictwa zrównowaĪonego w Polsce
mgr inĪ. Karolina Wysocka
- Wykorzystanie wody opadowej w gospodarstwie domowym
Tomasz Makowski
- Termomodernizacja budynku przy zaáoĪonym kosztorysie
mgr inĪ. Sylwia Piotrowska
- Modernizacja obiektu zabytkowego w OwiĔskach
Weronika KarpiĔska, Anna NiespodziĔska
ZakoĔczenie obrad

18:30 - 19:30 Korzystanie z basenu (w tym: Zawody o Puchar Starosty Waáeckiego)
20:00 - 1:00

Kolacja uroczysta

Europejskie Dni Dziedzictwa 2014
„Dziedzictwo – Ĩródáo toĪsamoĞci”
Poznaj swoją historiĊ
20 wrzeĞnia 2014 r., sobota
9:00
9:30

11:30
12:00
14:30

Wyjazd autokaru z COS OPO Bukowina
Wykáady:
Szkoáa Podstawowa Strączno
- Europejskie Dni Dziedzictwa 2014. „Dziedzictwo – Ĩródáo toĪsamoĞci”. Poznaj swoją historiĊ
mgr inĪ. Zbigniew Augustyniak
- Program lokalny stowarzyszenia Lider Waáecki
mgr Janusz Bartczak
- MiĊdzyrzecki Rejon Umocniony
dr inĪ. Wáodzimierz àĊcki
- Waá Pomorski, 1-12 luty 1945 rok. Tajemnice lasu Kutwickiego
Pák dypl. Marian Bobelak
Spotkanie z mieszkaĔcami Prusinówka, Prusinowa Waáeckiego
oraz Rutwicy przy historycznej, ostrzelanej figurce
Spacer po okolicy Prusinowo Waáeckie – Rutwica (spacer 5 km - z niespodzianką)
Spotkanie z mieszkaĔcami Nakielna
– Baza Klubu AKĩ 70 nad jeziorem Wielki BytyĔ, zatoka Nakielska
Dyskusja: Okoliczne jeziora jako istotny czynnik w dziejach osadnictwa wsi Nakielno

koordynator: Zbigniew Augustyniak oraz Renata Skorupa
kontakt: tel. 602 118 472; e-mail: z.augustyniak@cutob-poznan.pl
organizator: CUTOB PZITB w Poznaniu Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Lider Waáecki
wiĊcej na stronie internetowej: http://www.bdz.szczecin.pl/ Partnerzy (poz. 71) Program (str. 23)
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Woda ze zbiornika pobierana jest najczĊĞciej przez pompy samozasysające
umieszczone w centrali i táoczona dalej do odpowiednio przygotowanej instalacji
wewnĊtrznej w budynku. Gdy odlegáoĞü pomiĊdzy zbiornikiem a centralą deszczową jest
znaczna, stosuje siĊ pompy zasilające, które mają za zadanie doprowadziü wodĊ ze
zbiornika podziemnego do zbiornika podrĊcznego znajdującego siĊ w centrali, skąd
pompy zlokalizowane w centrali táoczą wodĊ deszczową dalej.
Systemy mieszane to poáączenie systemów domowych z systemami ogrodowymi.
Ich sercem, tak jak w systemach domowych, jest centrala deszczowa, która doprowadza
wodĊ do przyborów znajdujących siĊ w domu, a takĪe do systemów nawadniających.
NaleĪy zwróciü uwagĊ na fakt, Īe woda deszczowa czĊsto posiada dobrą jakoĞü
wystarczającą do wykorzystania w wielu celach w gospodarstwie domowym czy
innych obiektach, jednak moĪe zdarzyü siĊ tak, Īe kolor czy zapach takiej wody moĪe
budziü mieszane uczucia uĪytkowników, zwáaszcza w przypadku wykorzystania wody
do prania. Dlatego teĪ w wypadku gdy istnieją przesáanki, Īe gromadzona woda
deszczowa moĪe posiadaü niepoĪądaną barwĊ lub zapach stosuje siĊ filtry poprawiające
te dwie cechy fizyczne. Mogą to byü filtry odĞrodkowe z wkáadami z wĊgla
aktywowanego, filtry UV itp. Filtry tego rodzaju montuje siĊ zazwyczaj na przewodach
táoczących wodĊ z centrali do poszczególnych przyborów.
Kolejnym istotnym zagadnieniem związanym w szczególnoĞci z wykorzystaniem
systemów domowych jest koniecznoĞü zabezpieczenia przed moĪliwoĞcią wtórnego
skaĪenia wody wodociągowej w budynku przez wodĊ deszczową. Centrale deszczowe
powinny byü wyposaĪone w zawory z przerwą powietrzną typu AA zgodnie z normą
PN-EN 1717.
Jak dobraü poszczególne elementy?
IloĞü moĪliwej do zgromadzenia wody deszczowej wyznacza siĊ na podstawie
Ğredniej rocznej sumy opadów, wielkoĞci powierzchni, z której zbierana bĊdzie
deszczówka oraz jej rodzaju (okreĞlenie wspóáczynnika spáywu). Inna bĊdzie bowiem
iloĞü wody moĪliwa do odzyskania ze skoĞnego dachu pokrytego blachą i páaskiego
dachu zielonego.
ZuĪycie wody obliczane jest na podstawie iloĞci uĪytkowników, liczby i rodzaju
przyborów, które bĊdą zasilane przez wodĊ deszczową tj. WC, pisuarów, pralek itd.,
a takĪe powierzchni przeznaczonej do mycia lub podlewania. Na tej samej podstawie
oblicza siĊ wymagany maksymalny przepáyw godzinowy (w celu dobrania pomp
o odpowiednim wydatku).
Na podstawie przewidywanej iloĞci wody moĪliwej do uzyskania oraz
zapotrzebowania na wodĊ wyznaczana jest wymagana objĊtoĞü zbiornika, przy zaáoĪeniu
okresu maksymalnego okresu przetrzymywania wody (okresu bezopadowego), który
przyjmuje wartoĞci od 7 do 21 dni (standardowo jest 21 dni).
Po ustaleniu maksymalnego godzinowego wydatku (przy ustaleniu odpowiedniego
wspóáczynnika nierównomiernoĞci w zaleĪnoĞci od rodzaju obiektu) oraz okreĞleniu
odlegáoĞci pomiĊdzy poszczególnymi elementami systemu tj. odlegáoĞci w pionie
i poziomie od zbiornika do centrali deszczowej lub systemu nawadniania, a takĪe
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najbardziej oddalonego przyboru pobierającego wodĊ i przyjĊciu materiaáu przewodów
doprowadzających wodĊ do poszczególnych elementów (ze wzglĊdu na generowane
straty ciĞnienia) moĪna przystąpiü do wyboru odpowiedniego ukáadu pompowego, naleĪy
pamiĊtaü o zachowaniu minimalnego ciĞnienia na dopáywie do poszczególnych
przyborów (zazwyczaj przyjmuje siĊ 2,0 bar).
Podsumowanie
Stosowanie systemów zagospodarowania wody deszczowej to korzystne
ekonomicznie rozwiązanie ograniczające zuĪycie wody wodociągowej, obniĪające
koszty związane z eksploatacją obiektów roĪnego rodzaju, bowiem są one dostosowane
do wykorzystania nie tylko w pojedynczych gospodarstwach domowych, ale takĪe
w obiektach uĪytecznoĞci publicznej, obiektach komercyjnych takich jak hotele,
biurowce, stacje benzynowe etc. Ich efektywnoĞü ekonomiczna jest tym wiĊksza im
wiĊksza jest powierzchnia, z której zbierana jest deszczówka i im wiĊksze jest
zapotrzebowanie na wodĊ o niekoniecznie najwyĪszym standardzie sanitarnym.
Wykorzystanie wody deszczowej powinno byü obowiązkiem kaĪdego inwestora,
który chce legitymowaü siĊ dbaáoĞcią o dobro Ğrodowiska. Choü wielu inwestorów
wciąĪ uwaĪa systemy zagospodarowania wody deszczowej za kosztowną fanaberiĊ, to
perspektywy na rozwój tego sektora w przyszáoĞci są pozytywne. Dobrym znakiem są
dziaáania podejmowane przez Urząd Miasta w Krakowie, który zachĊca do
inwestowania w takie systemy poprzez oferowanie dotacji. MoĪna Īywiü nadziejĊ, Īe
pozostaáe duĪe miasta w Polsce pójdą Ğladem Krakowa i równieĪ zaproponują
korzystne warunki pomocy przy realizacji tego typu przedsiĊwziĊü.
Warto zwróciü uwagĊ na fakt, Īe w Polsce wciąĪ nie ma aktów prawnych,
regulujących wymagania stawiane systemom zagospodarowania deszczówki, dlatego
teĪ w duĪej mierze, obecnie przy projektowaniu takich systemów bazuje siĊ na
prawodawstwie pozostaáych paĔstw europejskich (najczĊĞciej są to normy niemieckie).
To czy jest to sytuacja korzystna czy niekorzystna pozostawiĊ ocenie czytelnika.
Tomasz Makowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra InĪynierii Wodnej i Sanitarnej

Projekt budowlany, wykonawczy, zamienny,
dokumentacja powykonawcza w procesie budowlanym
Projektowanie jako proces twórczy polega na przeniesieniu z umysáu projektanta
jego propozycji rozwiązania lub wyobraĪeĔ o rozwiązaniu na papier lub inny noĞnik
informacji. Projektowanie przebiega od ogóáu do szczegóáu w ukáadzie iteracyjnym.
Na obecnym poziomie rozwoju techniki, umiejĊtnoĞü, kunszt technologii metoda
przetwarzania i wiedzy technicznej wiedzieü jak wybudowaü obiekt w projektowaniu
obiektu budowlanego uczestniczy kilka osób, a nieraz kilkanaĞcie.
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KaĪda z nich wykonuje opracowania w zakresie swojej specjalnoĞci. Opracowania
te powinny záoĪyü siĊ w caáoĞü i byü ze sobą wzajemnie spójne.
Zawarte w projektach dyspozycje powinny byü kompletne, jednoznaczne, nie
powinny wzajemnie wykluczaü siĊ.
Ponadto w projektowaniu obiektów o przewaĪającej funkcji technologicznej uczestniczy
technolog, który rozstrzyga o wymaganiach zapewniających speánienie tych funkcji.
W takim przypadku on jest gáównym dysponentem wymagaĔ, które powinni
speániaü pozostali projektanci w swoich opracowaniach.
Stosownie do rodzaju i stopnia skomplikowania obiektu w projektowaniu równieĪ
uczestniczą: geodeta, geotechnik lub geolog, specjaliĞci z zakresu zagadnieĔ: ochrony
przeciwpoĪarowej, ochrony sanitarnej, ochrony Ğrodowiska, bezpieczeĔstwa ruchu,
kosztorysowania budowlanego, organizacji budowy i innych.
Obecnie dyskutuje siĊ nad projektowaniem w przyszáoĞci – o technologii BIM (BIM
– Building Information Modeling).
Z art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane wynika dla projektanta obowiązek m.in.
zapewnienia skoordynowania technicznego wykonania projektów takiego skrzyĪowania dróg.
Przez pojĊcie projektanta w tym przepisie naleĪy w praktyce rozumieü jednostkĊ
projektowania, podpisującą umowĊ o wykonanie projektów, jak teĪ osoby fizyczne
wykonujące bezpoĞrednio prace projektowe oraz osoby peániące funkcje kierownicze
w procesie projektowania.
Niewykonanie lub nienaleĪyte wykonanie obowiązku projektanta zagroĪone jest
odpowiedzialnoĞcią zawodową w budownictwie - (art. 95 pkt 3 ustawy Prawo budowlane).
Zatem poza regulacją prawną ustawy Prawo budowlane pozostają takie sprawy jak:
sporządzanie projektów wykonawczych, kosztorysów, wizualizacji, aranĪacji wnĊtrz,
projektowanie ogrodów itd.
Nie znaczy to jednak, Īe projektant nie moĪe takich czynnoĞci wykonywaü.
MoĪe, jednak są to zadania wynikające z kontraktu zawartego z inwestorem i przy
pomocy przepisów prawa budowlanego tego zakresu wspóápracy pomiĊdzy tymi
podmiotami nie da siĊ regulowaü.
Projekt budowlany moĪe byü uznawany za utwór w rozumieniu ustawy o prawach
autorskich. Nabycie od twórcy projektu budowlanego obejmuje prawo zastosowania go
tylko do jednej konkretnej inwestycji budowlanej.
Na początku procesu budowlanego przedsiĊwziĊcie inwestycyjne jest okreĞlane
doĞü ogólnie, zostaje stopniowo doprecyzowane w kolejnych dziaáaniach,
tj. postĊpowaniach iteracyjnych – w odpowiednich opracowaniach projektowych.
W projektowaniu budowlanym przyjĊáo siĊ wykonywaü okreĞlone studia
dokumentacji projektowej i stopniowo uszczegóáawia te rozwiązania projektowe: studium
programowo-przestrzenne, koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany,
projekt wykonawczy, projekt zamienny, dokumentacja powykonawcza.
Projekt budowlany - przez projekt budowlany naleĪy rozumieü opracowanie, które
speánia wymagania okreĞlone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz zawiera:
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a) projekt zagospodarowania dziaáki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie,
(PrawidáowoĞü wykonania mapy powinna byü potwierdzona przez wáaĞciwy
miejscowo oĞrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) obejmujący:
okreĞlenie granic dziaáki lub terenu, usytuowanie, obrys i ukáady istniejących
i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób
odprowadzania lub oczyszczania Ğcieków, ukáad komunikacyjny i ukáad zieleni,
ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzĊdnych i wzajemnych
odlegáoĞci obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów
sąsiednich,
b) projekt architektoniczno-budowlany, okreĞlający funkcjĊ, formĊ i konstrukcjĊ obiektu
budowlanego, jego charakterystykĊ energetyczną i ekologiczną oraz proponowane
niezbĊdne rozwiązania techniczne, a takĪe materiaáowe, ukazujące zasady nawiązania
do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 4 ustawy - Prawo budowlane (uĪytecznoĞci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego) opis dostĊpnoĞci dla osób niepeánosprawnych,
stosownie do potrzeb, oĞwiadczenia wáaĞciwych jednostek organizacyjnych
o zapewnieniu dostaw (energii, wody, ciepáa i gazu, odbioru Ğcieków) oraz
o warunkach przyáączenia obiektu do sieci (wodociągowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg
lądowych), w zaleĪnoĞci od potrzeb, wyniki badaĔ geologiczno-inĪynierskich oraz
geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.
Projekt architektoniczno – budowlany okreĞla funkcjĊ i konstrukcjĊ obiektu, jego
charakterystykĊ oraz rozwiązania techniczne.
NajczĊĞciej dokumentacja architektoniczno-budowlana skáada siĊ z: projektu
architektonicznego, który zawiera opis techniczny z zaáoĪeniami funkcjonalnymi
budynku, a takĪe zestawienia podstawowych wielkoĞci.
W opisie wymienione są równieĪ przyjĊte rozwiązania technologiczno-materiaáowe.
Projekt architektoniczny obejmuje równieĪ rysunki techniczne elewacji oraz rzuty
poszczególnych poziomów od fundamentów, przez parter i kolejne kondygnacje budynku
aĪ po wiĊĨbĊ dachową i sam dach.
Obok rzutów poziomych w tej czĊĞci zamieszone są równieĪ przekroje pionowe
oraz zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej, projekt konstrukcyjny, z opisem
obejmującym zaáoĪone schematy statyczne (elementy konstrukcji dobrane na podstawie
obliczeĔ statycznych) oraz przyjĊte rozwiązania technologiczno-materiaáowe.
W skáad tej czĊĞci projektowej wchodzą równieĪ szkice, na których przedstawione
są szczegóáy i detale rozwiązaĔ konstrukcyjnych, takie jak iloĞü, sposób i rozmieszczenie
zbrojenia w elementach Īelbetowych, projekt instalacyjny, z opisem proponowanych
rozwiązaĔ technologiczno–materiaáowych.
Czyli w jaki sposób i z których materiaáów mają zostaü wykonane poszczególne
instalacje. Na rysunkach dokáadne schematy dotyczące wszystkich niezbĊdnych instalacji
przyszáego domu, w tym: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania
i gazowej. Ponadto, potencjalne aksonometrie poszczególnych instalacji.
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Projekt wykonawczy
Projekt budowlany moĪe nie byü wystarczający do zbudowania obiektu. Zdarza siĊ,
Īe inwestorzy nie są tego Ğwiadomi lub nie chcą tego przyjąü do wiadomoĞci i oczekują,
Īe jedyny wymagany przez prawo projekt (projekt budowlany) pozwoli im na
sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów, przeprowadzenie przetargów oraz
wybudowanie obiektu.
Aby speániü te oczekiwania, projektanci, mając ĞwiadomoĞü funkcjonowania „rynku
inwestora”, czĊsto nadmiernie uszczegóáawiają projekty budowlane, w znaczący sposób
przekraczając wymagania rozporządzenia. Nadmiernie uszczegóáowione projekty
budowlane stanowią káopot dla urzĊdu, projektanta i inwestora. RozwiniĊciem
i uzupeánieniem projektu budowlanego, bĊdącego zaáącznikiem do pozwolenia na
budowĊ, jest dokumentacja projektowa nazywana projektem wykonawczym na podstawie
której realizujemy roboty budowlane.
Autorzy projektów wykonawczych nie muszą posiadaü uprawnieĔ budowlanych,
gdyĪ te projekty są tylko uzupeánieniem projektu budowlanego. Forma projektów
wykonawczych powinna speániaü wymagania dotyczące formy projektu budowlanego,
nie precyzując jego zakresu.
To zagadnienie jest Ĩródáem konfliktów miĊdzy projektantem, inwestorem
i wykonawcą robót.
Projekt wykonawczy sporządzany dla duĪych lub nietypowych przedsiĊwziĊü budowlanych.
Projekt ten pozwala na uszczegóáowienie informacji zawartych w projekcie
budowlanym np. dotyczących zapewnienia zgodnoĞci projektu z wymaganiami karty
przedsiĊwziĊcia dotyczącymi wáaĞciwoĞci uĪytkowych, zapewnienie odpowiednich informacji
dotyczących montaĪu i odbioru technicznego, które bĊdą stosowane na etapie budowy.
Do takich zagadnieĔ naleĪą równieĪ problemy akustyki: urbanistycznej,
architektonicznej i budowlanej.
W przypadku istotnych zmian powstaáych na etapie projektowania szczegóáowego
wymagane jest uzyskanie ponownego pozwolenia na budowĊ tworząc projekt zamienny.
Projekty wykonawcze powinny byü opracowane w podziale na grupy robót
wynikające ze Wspólnego Sáownictwa ZamówieĔ.
Projekty wykonawcze nie powinny wprowadzaü odstĊpstw o charakterze istotnym,
o których mowa w art. 36a ust 2 ustawy Prawo budowlane.
Projekty wykonawcze po naniesieniu ewentualnych zmian wprowadzonych
w trakcie wykonywania robót, stanowią podstawowy skáadnik dokumentacji
powykonawczej, która stanowi podstawĊ uĪytkowania zrealizowanych obiektów
i powinna stanowiü gáówny zaáącznik do ksiąĪki obiektu budowlanego.
Co powinien zawieraü Projekt budowlany zamienny.
Zamienny projekt budowlany powinien uwzglĊdniaü zmiany wynikające
z wykonanych juĪ robót budowlanych. MoĪe on wykorzystaü wczeĞniejszą dokumentacjĊ
techniczną w zakresie, w jakim w dalszym ciągu jest ona aktualna, w tym projekt
zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany. Projekt budowlany jest
aktem technicznym, a nie prawnym, a wiĊc zachowuje swoją wartoĞü jako dokument
w oparciu o który byáa wykonywana budowa.
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Nie ma wiĊc przeszkód, by w sytuacji, gdy plan zagospodarowania dziaáki lub
terenu nie ulegá zmianie, projekt budowlany zamienny wykorzystywaá ten dokument,
ewentualnie po dokonaniu koniecznych poprawek czy uaktualnieĔ.
Natomiast przepisy pozostawiają uznanie urzĊdnicze w zakresie jakim projekt
budowlany zamienny bĊdzie musiaá speániaü wymogi projektu budowlanego. Moim
zdaniem to autor projektu a nie urzĊdnik powinien dokonaü oceny zmian jakich dopuĞciá
siĊ inwestor, czyli jak dalece odstąpiá od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunków pozwolenia na budowĊ.
Projektant powinien byü Ğwiadomy, Īe organ wydający decyzjĊ wydaje ją
„w sprawie” zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego.
Decyzja moĪe byü zarówno pozytywna, jak i negatywna, oczywiĞcie w zaleĪnoĞci
od warunków danej sprawy. Organ nadzoru budowlanego wydając decyzjĊ negatywną
musi wykazaü, które roboty budowlane są niezgodne z prawem, na czym ta niezgodnoĞü
polega i w jaki sposób inwestor moĪe doprowadziü te roboty budowlane do stanu
zgodnego z prawem.
Obowiązkiem projektanta jest opracowanie projektu zamiennego w sposób zgodny
z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a takĪe zapewniający doprowadzenie
wykonywanych robót do stanu zgodnego z prawem.
Obowiązkiem organu jest natomiast sprawdzenie projektu zamiennego w zakresie
okreĞlonym w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. To sprawdzenie obejmuje przede
wszystkim zbadanie zgodnoĞci projektu budowlanego z przepisami o zagospodarowaniu
przestrzennym, gdyĪ decyzja zatwierdzająca zamienny projekt budowlany zastĊpuje
pozwolenie na budowĊ w zakresie dokonanych odstĊpstw.
JeĞli istotne odstąpienie zostanie stwierdzone w trakcie obowiązkowej kontroli
(prowadzonej po zakoĔczeniu budowy), to wymierza siĊ wówczas karĊ administracyjną,
a nastĊpnie wáaĞciwy organ, w drodze decyzji, odmawia wydania pozwolenia
na uĪytkowanie i przeprowadza, w odpowiednim zakresie, postĊpowanie naprawcze.
W pozostaáych przypadkach, gdy nie przeprowadza siĊ obowiązkowej kontroli,
prawnie skuteczne jest zawiadomienie wáaĞciwego organu o zakoĔczeniu budowy tylko
co do obiektów wybudowanych zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia
na budowĊ, czyli budowy prowadzonej legalnie.
Oznacza to, Īe przyjĊcie zawiadomienia przez organ nie legalizuje dokonanych
istotnych odstĊpstw od projektu budowlanego.
Drugim problemem jest termin przedstawienia projektu budowlanego zamiennego,
który zostaá ustalony przez urzĊdnika. W utrwalonym orzecznictwie sądów
administracyjnych nie budzi wątpliwoĞci, Īe ten termin okreĞlony w art. 51 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo budowlane ma charakter procesowy. Konsekwencją powyĪszego
stwierdzenia jest podkreĞlany w orzecznictwie pogląd, iĪ niedotrzymanie terminu
wykonania obowiązku dostarczenia dokumentacji projektowej nie moĪe byü podstawą
orzeczenia nakazu rozbiórki budynku.
Dlatego teĪ uznanie przez organ, nawet po upáywie ww. terminu, iĪ obowiązek
zostaá wykonany daje podstawĊ do legalizacji zabudowy, która nie narusza prawa ani
interesów prawnych inwestora.
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PrzedáuĪenie terminu do wykonania obowiązków naáoĪonych na inwestora na
podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, jako kwestia wynikáa w toku
postĊpowania naprawczego, jest moĪliwa.
NaleĪy pamiĊtaü, Īe wszelkie zmiany rozwiązaĔ w trakcie wykonywania robót budowlanych
prowadzą do zgáaszania dodatkowych roszczeĔ finansowych ze strony wykonawcy.
Dlatego obowiązek kontroli dokumentacji spoczywa zarówno na inwestorze jak i na
wykonawcy.
Dokumentacja powykonawcza – jest to dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi (definicja zawarta jest w art. 3 pkt 14 Prawa budowlanego).
Przygotowanie tej dokumentacji naleĪy do podstawowych obowiązków kierownika
budowy (art. 22 pkt 8 ustawy Prawo budowlane).
Dokumentacja powykonawcza (razem z innymi dokumentami), po zakoĔczeniu
budowy i oddaniu obiektu budowlanego do uĪytkowania, podlega przekazaniu przez
inwestora na rzecz wáaĞciciela lub zarządcy danej nieruchomoĞci (art. 60 ustawy Prawo
budowlane).
WáaĞciciel ten lub zarządca są zobowiązani przechowywaü dokumentacjĊ
powykonawczą (wraz z pozostaáymi dokumentami) przez caáy okres istnienia obiektu
budowlanego (art. 63 ustawy Prawo budowlane).
Na dokumentacjĊ powykonawczą skáadają siĊ wiĊc nastĊpujące elementy:
 dokumentacja budowy (art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane) z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
 pozwolenie na budowĊ wraz z zaáączonym projektem budowlanym
 dziennik budowy
 protokoáy odbiorów czĊĞciowych i koĔcowych
 rysunki i opisy sáuĪące realizacji obiektu (w miarĊ potrzeby)
 operaty geodezyjne
 ksiąĪki obmiaru
 dziennik montaĪu (tylko dla przypadku realizacji obiektu budowlanego metodą montaĪu)
 geodezyjne pomiary powykonawcze.
Art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane nakáada na projektanta obowiązek
potwierdzania oĞwiadczenia kierownika budowy o zgodnoĞci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowĊ oraz
przepisami jeĞli zostaáy wprowadzone zmiany nieistotne na podstawie art. 36a tej ustawy.
CzynnoĞü taką nie musi wykonywaü autor projektu, moĪe dokonaü tego inny
projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane i bĊdący czáonkiem
wáaĞciwej izby samorządu zawodowego.
Dokumentacja związana z powstaniem, utrzymaniem i uĪytkowaniem obiektu
budowlanego powinna byü udostĊpniana przedstawicielom organów upowaĪnionych do
kontroli. Ma to miejsce w szczególnoĞci przy zmianie sposobu uĪytkowania obiektu
budowlanego.
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Dziaáka budowlana – projektanci mają problem ze zrozumieniem tego pojĊcia.
Dziaáka jest najmniejszą jednostką powierzchni nieruchomoĞci dla celów ewidencji
gruntu. Jest to ciągáy obszar gruntu, poáoĪony w granicach jednego obrĊbu, jednorodny
pod wzglĊdem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych. KaĪda
dziaáka ma indywidualne dane ewidencyjne. W razie podziaáu nieruchomoĞci, nowo
powstaáe dziaáki oznacza siĊ numerami w postaci uáamka dotychczasowego numeru
dziaáki. W razie poáączenia dziaáki, nową dziaákĊ oznacza siĊ nowym numerem. KsiĊgi
wieczyste prowadzi siĊ w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomoĞci.
Dla kaĪdej nieruchomoĞci (nieruchomoĞü moĪe siĊ skáadaü z kilku dziaáek)
prowadzi siĊ odrĊbną ksiĊgĊ wieczystą, chyba Īe przepisy szczególne stanowią inaczej.
Dotyczy to takĪe nieruchomoĞci lokalowych oraz nieruchomoĞci, w których
nieruchomoĞci lokalowe zostaáy wyodrĊbnione. Fakt, Īe wáaĞcicielem dwóch
sąsiadujących nieruchomoĞci jest jedna i ta sama osoba nie powoduje, iĪ jest to jedna
nieruchomoĞü.
W zakresie projektu zagospodarowania wystĊpuje pojĊcie dziaáki budowlanej.
Zostaáa ona zdefiniowana w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póĨn. zm.). Zgodnie z art. 2
pkt 12 tej ustawy przez pojĊcie dziaáki budowlanej rozumieü naleĪy nieruchomoĞü
gruntową lub dziaákĊ gruntu, której wielkoĞü, cechy geometryczne, dostĊp do drogi
publicznej oraz wyposaĪenie w urządzenia infrastruktury technicznej speániają wymogi
realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrĊbnych przepisów i aktów prawa
miejscowego. Alternatywna definicja dziaáki budowlanej sformuáowana zostaáa
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoĞciami (tekst jedn.: Dz. U.
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póĨn. zm.). Zgodnie z art. 4 pkt 3a tej ustawy przez dziaákĊ
budowlaną rozumieü naleĪy zabudowaną dziaákĊ gruntu, której wielkoĞü, cechy
geometryczne, dostĊp do drogi publicznej oraz wyposaĪenie w urządzenia infrastruktury
technicznej umoĪliwiają prawidáowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeĔ
poáoĪonych na tej dziaáce.
Przy projektowaniu obiektów liniowych wystĊpuje wielu wáaĞcicieli dziaáek.
Inwestor musi siĊ legitymowaü zgodą wszystkich wáaĞcicieli nieruchomoĞci na
budowĊ projektowanego obiektu, która powinna byü aktualna w chwili ubiegania siĊ
o pozwolenie na budowĊ przed organem administracji publicznej, czego na przykáad nie
dopeániono przy modernizacji ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu.
Uproszczenia procesu budowlanego
Podejmowane nowelizacje ustawy Prawo budowlane mają na celu uproszczenie
procesu budowlanego, co przejawia siĊ w zmianach treĞci art. 29 ustawy Prawo
budowlane, poprzez rozszerzenie katalogu obiektów i robót budowlanych
niewymagających uzyskania pozwolenia na budowĊ.
Przepis ten dotyczy wyjątków od generalnej zasady przyjĊtej w ustawie,
nakáadającej obowiązek uzyskania pozwolenia na budowĊ. Katalog ten obejmuje obiekty
i roboty budowlane o niskim stopniu skomplikowania i znikomym wpáywie na otoczenie
zarówno architektoniczne jak i Ğrodowiska naturalnego.
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Celem rozszerzania tego katalogu jest liberalizacja wymagaĔ i skrócenie drogi do
uzyskania prawa legalnego wykonania robót budowlanych, m.in. w zakresie nowych
kategorii obiektów budowlanych i robót budowlanych oraz remontów i przebudowy
obiektów liniowych.
RównieĪ w tym celu wprowadzono systemu obowiązkowych kontroli na etapie
zakoĔczenia budowy (art. 55 ustawy Prawo budowlane), którymi to kontrolami objĊte zostaáy
tylko wybrane obiekty budowlane realizowane na podstawie pozwolenia na budowĊ.
Inwestor powinien mieü ĞwiadomoĞü i pewnoĞü, Īe jego budowa na pewno bĊdzie
podlegaáa sprawdzeniu przez nadzór budowlany, przez co niemoĪliwe bĊdzie „ukrycie”
faktu záamania prawa.
Wprowadzenie systemu obowiązkowych kontroli budów ma znacząco ograniczyü
przypadki naruszania prawa w trakcie budowy, w tym zwáaszcza przepisów technicznobudowlanych, jak równieĪ wyeliminowaü lub przynajmniej znacząco ograniczyü przypadki
dokonywania odstĊpstw od warunków pozwolenia na budowĊ i projektu budowlanego.
Projektant przed przystąpieniem do projektowania powinien zapoznaü siĊ
szczegóáowo z treĞcią Art. 55 ustawy Prawo budowlanew. Przed przystąpieniem do
uĪytkowania obiektu budowlanego naleĪy uzyskaü ostateczną decyzjĊ o pozwoleniu na
uĪytkowanie, jeĪeli: 1) na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie
na budowĊ i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX,
o których mowa w zaáączniku do ustawy (…).
W pozostaáych przypadkach, gdy nie przeprowadza siĊ obowiązkowej kontroli,
prawnie skuteczne jest zawiadomienie wáaĞciwego organu o zakoĔczeniu budowy tylko
co do obiektów wybudowanych zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowĊ, czyli budowy prowadzonej legalnie.
Oznacza to, Īe przyjĊcie zawiadomienia przez organ nie legalizuje dokonanych
istotnych odstĊpstw od projektu budowlanego.
Ustawa prawo budowlane nie przewiduje automatycznej legalizacji samowoli
budowlanej. Niespeánienie przez inwestora któregokolwiek z ustawowych warunków
legalizacji powoduje orzeczenie nakazu rozbiórki samowolnie wybudowanego obiektu
budowlanego lub jego czĊĞci.
W trakcie budowy prowadzonej na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowĊ czĊsto
zachodzi koniecznoĞü dokonania zmian wzglĊdem zatwierdzonego projektu budowlanego.
Ze wzglĊdu na trudnoĞci w ustaleniu, kiedy mamy do czynienia z tzw. istotnym
odstąpieniem od projektu, które wymagaáoby zmiany decyzji o pozwoleniu na budowĊ,
czĊsto zmiany takie kwalifikowane są przez projektanta jako nieistotne i dopiero kontrola
organów nadzoru budowlanego na budowie uĞwiadamia inwestorowi popeániony báąd.
Zachodzi wówczas koniecznoĞü wdroĪenia tzw. postĊpowania naprawczego, które
wiąĪe siĊ z uchyleniem decyzji o pozwoleniu na budowĊ i wydaniem nowej decyzji przez
organ nadzoru budowlanego – decyzji zatwierdzającej projekt budowlany zamienny.
W procedurze legalizacji samowoli budowlanej pojawiają siĊ liczne problemy zarówno
proceduralne, jak i z zakresu prawa materialnego np. opracowania projektu budowlanego.
Prawna regulacja procedury „naprawczej” prowadzonej na skutek samowolnego
istotnego odstąpienia od projektu budowlanego zatwierdzonego w decyzji o pozwoleniu
na budowĊ obejmuje ciąg dziaáaĔ organów nadzoru budowlanego.
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Dziaáania te regulowane są przepisami art. 50-51 ustawy Prawo budowlane. Art. 36a ust.
6 zobowiązuje projektanta do dokonania kwalifikacji odstąpienia od projektu budowlanego.
NastĊpnie organ nadzoru budowlanego decyzją nakáada obowiązek sporządzenia
i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzglĊdniającego zmiany
wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz - w razie potrzeby wykonania okreĞlonych czynnoĞci lub robót budowlanych w celu doprowadzenia
wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, okreĞlająca takĪe
termin wykonania tego obowiązku (art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane). To
organ nadzoru budowlanego zatwierdza projekt budowlany zamienny, a jeĞli roboty
budowlane nie zostaáy zakoĔczone – wydaje decyzjĊ na wznowienie robót (art. 51 ust. 4
ustawy Prawo budowlane). Brzmienie wskazanych przepisów niejednokrotnie rodzi
szereg problemów interpretacyjnych na styku projektant a organ nadzoru budowlanego,
które na przestrzeni ostatnich lat usiáuje rozwiązaü orzecznictwo sądów
administracyjnych. Problemem jest sporządzenie poprawnej inwentaryzacji wykonanych
robót budowlanych lub dokonanie odpowiednich ocen technicznych bądĨ ekspertyz (art. 50
ust. 3 ustawy Prawo budowlane).
Sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych
Obecnie obowiązująca ustawa Prawo budowlane, która - zachowując pewną
ciągáoĞü od 1 stycznia 1995r. - przyniosáa kilka zmian, spoĞród których wymieniü naleĪy
przywrócenie uprawnieĔ budowlanych oraz podjĊto próbĊ przeksztaácenia nadzoru
budowlanego w „policjĊ budowlaną”. W zakresie dokumentacji projektowej ustawa
Prawo budowlane wypowiada siĊ tylko na temat projektu budowlanego, który stanowi
podstawowy zaáącznik do - skáadanego przez inwestora - wniosku o wydanie pozwolenia
na budowĊ i jest zatwierdzany przez wáaĞciwy organ administracji architektonicznobudowlanej w decyzji o pozwoleniu na budowĊ. Organ ten sprawdza jedynie zgodnoĞü
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (albo decyzji
o warunkach zabudowy o zagospodarowania terenu) oraz z wymaganiami ochrony
Ğrodowiska, a takĪe kompletnoĞü projektu budowlanego, w tym treĞci oĞwiadczeĔ
projektanta i sprawdzającego projekt architektoniczno-budowlany, który jest czĊĞcią
projektu budowlanego.
W art. 20 ustawy Prawo budowlane na projektanta naáoĪono obowiązek
zapewnienia sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego (zwolniono obiekty
budowlane o prostej konstrukcji) oraz doáączenia, zarówno przez projektanta, jak i przez
sprawdzającego, oĞwiadczeĔ o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Obecnie projektant ponosi peáną odpowiedzialnoĞü (zawodową, cywilną i karną)
za swoje dzieáo, której w najmniejszym nawet stopniu nie zmniejsza fakt zatwierdzenia
projektu budowlanego przez wáaĞciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej,
a w przypadku nieszczĊĞcia- do grona odpowiedzialnych doáącza siĊ równieĪ
sprawdzającego.
Wspomniane akty prawne odnoszą siĊ zatem wyáącznie do projektów budowlanych
sporządzanych na potrzeby postĊpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o pozwoleniu na budowĊ.
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Pozostaáe rodzaje projektów nie są regulowane przepisami prawa
administracyjnego, lecz są przedmiotami umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach
usáug inĪynierskich Ğwiadczonych przez projektantów i tylko w takim zakresie podlegają
regulacjom kodeksu cywilnego [Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r. nr 16, poz. 93 z póĨniejszymi zmianami)].
Wyjątek stanowią jedynie projekty wykonawcze wchodzące w skáad „dokumentacji
projektowej sáuĪącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych,
dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowĊ” - § 4. Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z 2 wrzeĞnia 2004 r. w sprawie szczegóáowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (tj Dz.U.
z 2013, poz. 1129), które nie wypowiada siĊ na temat sprawdzania tych projektów,
a jedynie w § 5. stanowi, Īe „projekty wykonawcze powinny uzupeániaü i uszczegóáawiaü
projekt budowlany w zakresie i stopniu dokáadnoĞci niezbĊdnym do sporządzenia
przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcĊ
i realizacji robót budowlanych”.
JeĞli projektant jest gotów záoĪyü oĞwiadczenie, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane równieĪ odnoĞnie projektu wykonawczego i uzgodnieĔ dokonywanych
w związku z wprowadzaniem rozwiązaĔ zamiennych w stosunku do przewidzianych
w pierwotnym projekcie, to warto takie oĞwiadczenie uzyskaü. Brak takiego oĞwiadczenia nie
oznacza jednak braku moĪliwoĞci pociągniĊcia projektanta do odpowiedzialnoĞci
w przypadku ewentualnego naruszenia przepisów prawa, gdyĪ obowiązek przestrzegania tych
przepisów wynika wprost z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.
WdraĪanie w Polsce Eurokodów – Europejskich Norm Projektowania
Konstrukcji
W roku 1975 Komisja Wspólnoty Europejskiej ustaliáa program dziaáaĔ, którego
celem byáo usuniĊcie przeszkód technicznych w handlu i harmonizacja specyfikacji
technicznych w budownictwie, m.in. przez utworzenie zbioru norm projektowania
konstrukcji, tzw. eurokodów (EC). Od kwietnia 2010 r. są one podstawowymi normami
projektowania obiektów budowlanych i są oznaczone PN-EN np. PN-EN 62305-2:2008
(wersja jĊzykowa) Ochrona odgromowa - CzĊĞü 2: Zarządzanie ryzykiem
Zbiór norm EN okreĞla zasady projektowania budynków i budowli inĪynierskich.
Uznaje siĊ w nich odpowiedzialnoĞü wáadz administracyjnych kaĪdego z paĔstw
czáonkowskich i zastrzega, Īe wáadze te mają prawo do ustalania wartoĞci związanych
z zachowaniem krajowego poziomu bezpieczeĔstwa konstrukcji. Jako podstawĊ przyjĊto
w nich projektowanie metodą stanów granicznych (MSG), w poáączeniu ze stosowaniem
czĊĞciowych wspóáczynników bezpieczeĔstwa. Metoda ta jest dobrze znana w Polsce stosuje siĊ ją juĪ od lat siedemdziesiątych ubiegáego wieku. Jednak w ujĊciu eurokodów
wystĊpują spore róĪnice i komplikacje w praktycznym stosowaniu. Podano w nich
wspólne reguáy do powszechnego stosowania w projektowaniu caáych konstrukcji i ich
czĊĞci skáadowych oraz wyrobów, tak tradycyjnych, jak i nowatorskich. Jednak nie
uwzglĊdniają one odmiennych od zwykáych rodzajów konstrukcji lub warunków danych
w projekcie - w takich przypadkach wymaga siĊ np. dodatkowych analiz lub opinii eksperta.
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System europejskich norm projektowania konstrukcji - Eurokodów skáada siĊ
z dziesiĊciu podstawowych pakietów.
EN 1990 - EUROKOD PODSTAWOWY jest normą zwierającą podstawowe
wymagania z zakresu bezpieczeĔstwa i trwaáoĞci, jakie powinny zostaü speánione podczas
projektowania konstrukcji. Peáni ona rolĊ nadrzĊdną w stosunku do innych Eurokodów.
Z kolei Eurokod 1 jest normą opisującą oddziaáywania na projektowane
konstrukcje.
Eurokody: EN 1992, EN 1993, EN 1994, EN 1995, EN 1996 oraz EN 1999 odnoszą
siĊ do projektowania konstrukcji wykonanych z okreĞlonych rodzajów materiaáów,
natomiast Eurokody EN 1997 i EN 1998 zawierają zasady projektowania
geotechnicznego oraz projektowania na terenach sejsmicznych.
Eurokody odnoszące siĊ do poszczególnych materiaáów zostaáy podzielone przez
Europejski Komitet Normalizacyjny na pakiety.
W Polsce, zgodnie z zapisami Ustawy o normalizacji z 2002 r. (Dz. U. Nr 169,
poz. 1386) stosowanie Polskich Norm ma charakter dobrowolny.
Odpowiednie normy mogą zostaü jednak przywoáane w odpowiednich przepisach
wykonawczych, co sprawia, Īe w takich przypadkach stosowanie ich staje siĊ w pewien
sposób obligatoryjne.
I tak, dla metod projektowania konstrukcji budynków, kluczowym staje siĊ
stwierdzenie zawarte w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadaü budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690),
o speánieniu warunków bezpieczeĔstwa, w przypadku, gdy konstrukcja odpowiada
Polskim Normom projektowania i obliczania konstrukcji (§ 204 ust. 4). Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) podaje listĊ
powoáanych Polskich Norm.
§ 204 ust. 4 Warunki bezpieczeĔstwa konstrukcji, powinny speániaü warunki
zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych noĞnoĞci oraz stanów granicznych
przydatnoĞci do uĪytkowania w Īadnym z jego elementów i w caáej konstrukcji, uznaje
siĊ za speánione, jeĪeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym
projektowania i obliczania konstrukcji.
Po zakoĔczeniu okresu wspóáistnienia nastąpiáo wycofanie z katalogu sprzecznych
norm projektowania konstrukcji, gdyĪ Eurokody posiadają status Polskich Norm są
jedynymi dokumentami odniesienia dla speánienia przez projektowaną konstrukcjĊ
warunków bezpieczeĔstwa. Eurokody – europejskie normy projektowania konstrukcji –
stanowią waĪny element dziaáaĔ mających na celu zniesienie barier dla swobodnego
przepáywu towarów i usáug w sektorze budownictwa. Trzeba jednak pamiĊtaü, Īe ich
prawidáowe stosowanie uwarunkowane jest nie tylko publikacją peánych pakietów norm,
ale takĪe odpowiednim zamocowaniem w przepisach techniczno – budowlanych
poszczególnych paĔstw czáonkowskich Unii Europejskiej i EFTA.
Wykaz Polskich Norm jest przywoáany w Rozporządzeniu MI z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaü budynki i ich
usytuowanie.
W Monitorze Polskim z dnia 13 grudnia 2013 r. Poz. 1009 opublikowane zostaáo
obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 lipca 2013 r.
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w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. 25 zaáączników uporządkowanych wedáug
Dyrektyw UE – znakowanie wyrobów CE
Od 2013 r. PKN wprowadziá nowe zasady numeracji Polskich Norm: Polskie
Normy wprowadzające Normy Europejskie publikuje siĊ w kilku wersjach jĊzykowych.
Ta sama norma moĪe byü w: Angielskiej, Polskiej, Niemieckiej, Francuskiej wersji
jĊzykowej.
Zasady prawidáowego projektowania.
W trakcie procesu projektowania obiektu budowlanego naleĪy okreĞliü rozwiązanie
funkcjonalne oraz rozwiązanie materiaáowo-konstrukcyjne.
Wybierając rozwiązanie materiaáowo-konstrukcyjne naleĪy zapewniü tzw.
wymagania podstawowe: bezpieczeĔstwo konstrukcji, bezpieczeĔstwo poĪarowe,
bezpieczeĔstwo uĪytkowania, odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochrony
Ğrodowiska, ochronĊ przed haáasem i drganiami, oszczĊdnoĞü energii i odpowiednią
izolacyjnoĞü cieplną przegród budowlanych.
BezpieczeĔstwo konstrukcji zapewniają m.in.:
 prawidáowy model obliczeniowy konstrukcji (zadanie mechaniki technicznej),
 odpowiednie wspóáczynniki bezpieczeĔstwa (najczĊĞciej rozdzielone - zwiĊkszające
obciąĪenia i zmniejszające wytrzymaáoĞü materiaáu konstrukcyjnego),
 wáaĞciwie przyjĊte obciąĪenia w obliczeniach konstrukcji,
 odpowiednia trwaáoĞü konstrukcji (zabezpieczenie przed korozją, wodą).
Na speánienie pozostaáych wymagaĔ podstawowych mają przede wszystkim wpáyw
zastosowane materiaáy budowlane i sposób ich wbudowania.
Na wybór materiaáów budowlanych wpáywają gáównie nastĊpujące czynniki:
 potrzeba uzyskania projektowanej formy architektonicznej,
 zapewnienie wytrzymaáoĞci, sztywnoĞci, statecznoĞci i szczelnoĞci projektowanych
elementów i ustrojów budowlanych,
 zapewnienie trwaáoĞci (zabezpieczenie przed korozją, ogniem, wodą),
 zapewnienie swobody ksztaátowania elementów i ustrojów konstrukcyjnych,
 zapewnienie warunków zdrowotnych (np. eliminowanie materiaáów zawierających
kazeinĊ, wykazujących podwyĪszoną promieniotwórczoĞü, zawierających wáókna
rakotwórcze).
Zasady prawidáowego projektowania publikowane są sukcesywnie na áamach
„InĪynier Budownictwa – miesiĊcznik PIIB”, który otrzymują czáonkowie izby
inĪynierów oraz są dostĊpne na stronie internetowej http://www.piib.org.pl/iniynierbudownictwa-topmenu-91 .
mgr inĪ. Zbigniew Augustyniak
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CERTYFIKACJE
Nowe normy polskie
Polskie normy i poprawki z zakresu budownictwa
opublikowane w okresie od maja do czerwca 2014 r.
Norma zastĊpowana

Data
publikacji

-

2014-05-09

PN-EN 13964:2005 ** wersja polska
PN-EN 13964:2005/A1:2008
wersja polska

2014-05-06

PN-EN 16433:2014-04 wersja angielska
Zasáony wewnĊtrzne - Ochrona przed
3
zagroĪeniami zadzierzgniĊciem pĊtli
- Metody badaĔ

-

2014-04-04

PN-EN 13501-6:2014-04 wersja angielska
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych
4 i elementów budynków - CzĊĞü 6:
Klasyfikacja na podstawie wyników badaĔ
reakcji na ogieĔ kabli elektrycznych

-

2014-04-28

Lp.

Numer i tytuá normy, zmiany, poprawki

PN-EN 1999-1-1:2011/A2:2014-05
wersja angielska
1 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji
aluminiowych
- CzĊĞü 1-1: Reguáy ogólne
PN-EN 13964:2014-05 wersja angielska
2 Sufity podwieszane - Wymagania i metody
badaĔ

PN-EN 12697-41:2014-04 wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody
5 badaĔ mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - CzĊĞü 41: OdpornoĞü na páyny
zapobiegające oblodzeniu
PN-EN 12697-49:2014-05 wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe
6 - Metody badaĔ mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco
- CzĊĞü 49: OkreĞlenie tarcia po polerowaniu

PN-EN 12697-41:2009 wersja polska 2014-04-14

-

2014-05-09

PN-EN ISO 16283-1:2014-05
wersja angielska
PN-EN ISO 140-4:2000 wersja polska
PN-EN ISO 140-5:1999 wersja polska
Akustyka - Pomiary terenowe izolacyjnoĞci
7
2014-05-06
akustycznej w budynkach i izolacyjnoĞci
PN-EN ISO 140-7:2000 wersja polska
akustycznej elementów budowlanych - CzĊĞü PN-EN ISO 140-14:2006 wersja polska
1: IzolacyjnoĞü od dĨwiĊków powietrznych
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PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
wersja angielska
8
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne CzĊĞü 1: Zasady ogólne

-

2014-05-09

PN-EN 206-1:2003 wersja polska
PN-EN 206-1:2003/A1:2005
wersja polska
PN-EN 206-1:2003/A2:2006
wersja polska
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004
wersja polska
PN-EN 206-9:2010 wersja polska

2014-04-28

PN-EN 15804+A1:2014-04 wersja angielska
ZrównowaĪonoĞü obiektów budowlanych 10 Deklaracje Ğrodowiskowe wyrobu Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów
budowlanych

PN-EN 15804:2012 wersja angielska
PN-EN 15804:2012 wersja polska
PN-EN 15804:2012/Ap1:2013-06
wersja angielska

2014-04-14

PN-EN 197-2:2014-05 wersja angielska
Cement - CzĊĞü 2: Ocena zgodnoĞci

PN-EN 197-2:2002 wersja polska

2014-05-20

PN-EN 1994-1-2:2008/A1:2014-06
wersja angielska
Eurokod 4: Projektowanie zespolonych
12
konstrukcji stalowo--betonowych - CzĊĞü 1-2:
Reguáy ogólne - Projektowanie z uwagi na
warunki poĪarowe

-

2014-06-03

PN-EN 16309:2014-05 wersja angielska
ZrównowaĪonoĞü obiektów budowlanych 13
Ocena socjalnych wáaĞciwoĞci uĪytkowych
budynków - Metodyka obliczania

-

2014-05-23

PN-EN 12828:2013-05
wersja angielska

2014-05-23

PN-EN 206:2014-04 wersja angielska
9 Beton - Wymagania, wáaĞciwoĞci,
produkcja i zgodnoĞü

11

PN-EN 12828+A1:2014-05 wersja angielska
Instalacje ogrzewcze w budynkach 14
Projektowanie wodnych instalacji centralnego
ogrzewania
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INFORMACJE I KOMUNIKATY
TISNOB PoznaĔ 19-21 listopada 2014 r.
TrwaáoĞü i skutecznoĞü napraw obiektów budowlanych
IV Krajowa Konferencja Naukowa
II MiĊdzynarodowa Konferencja Naukowa
Konferencja adresowana jest do Ğrodowisk naukowych i projektowych,
producentów materiaáów stosowanych w naprawach obiektów budowlanych oraz
wykonawców tych robót. W trakcie spotkania nastąpi wymiana doĞwiadczeĔ związanych
z prowadzeniem badaĔ doĞwiadczalnych i rozwaĪaĔ teoretycznych oraz projektowaniem
i wykonawstwem. Przewidujemy prezentacjĊ wyników badaĔ związane z trwaáoĞcią oraz
skutecznoĞcią napraw, a takĪe doĞwiadczenia praktyczne z realizacji.
Patronat - mgr inĪ. Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski
Komitet honorowy:
Prof. dr hab. inĪ. Tomasz àodygowski – Rektor Politechniki PoznaĔskiej
Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Prof. dr hab. inĪ. Tadeusz WiĊckowski – Rektor Politechniki Wrocáawskiej
Dr Michael Stallings – P.E., Professor & Head – Faculty of Civil Engineering, Auburn
University, USA
mgr inĪ. Jerzy Gáadysiak – Przewodniczący Polskiego Związku InĪynierów i Techników
Budownictwa O/PoznaĔ
Komitet naukowy:
Przewodniczący: Prof. dr hab. inĪ. Mieczysáaw KamiĔski – Politechnika Wrocáawska
v-ce przew.: prof. dr hab. inĪ. Józef Jasiczak – Politechnika PoznaĔska
v-ce przew.: prof. dr hab. inĪ. Wiesáaw Buczkowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
v-ce przew.: Prof. dr hab. inĪ. Jerzy Hoáa – Politechnika Wrocáawska
v-ce przew.: Prof. dr inĪ. Andrzej S. Nowak – Auburn University
Prof. dr hab. inĪ. Kazimierz Flaga – Politechnika Krakowska
Prof. Dr.-Ing. Andreas H. Gerdes – Karlsruhe Institute of Technology
Dr hab. inĪ. Wiesáawa Gáodkowska, Prof. PK – Politechnika KoszaliĔska
Dr hab. inĪ. Maria KaszyĔska, Prof. nadzw. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Prof. dr hab. inĪ. Ryszard Kowalczyk – Universidade da Beira Interior Covihla
Prof. Józef àuczko – UkraiĔska Akademia Nauk
Prof. dr hab. inĪ. Cezary Madryas – Politechnika Wrocáawska
Prof. dr hab. inĪ. Piotr Noakowski – Exponent Duesseldorf Uniwesytet w Dortmundzie
Prof. dr hab. inĪ. Leonard Runkiewicz – Instytut Techniki Budowlanej
Prof. dr hab. inĪ. Janusz Wojtkowiak – Politechnika PoznaĔska
Prof. dr hab. inĪ. Bogdan Józef Wosiewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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Tematyka
x TrwaáoĞü obiektów budowlanych – nauka i badania
x Wyroby i systemy do napraw:
- konstrukcji z betonu, w tym wg PN-EN 1504
- konstrukcji metalowych
- konstrukcji drewnianych
x Specyfika napraw infrastruktury technicznej (m. in. zbiorniki i silosy, obiekty
hydrotechniczne, infrastruktura komunikacyjna, infrastruktura podziemna i in.)
x Stan obiektów budowlanych zrealizowanych metodami tradycyjnymi.
Miejsce obrad:
Centrum Brovaria, Stary Rynek 73/74 w Poznaniu
Zgáoszenie:
http://www.tisnob.put.poznan.pl/
Wypeánioną kartĊ zgáoszeniową prosimy wysáaü na adres: tisnob@put.poznan.pl

VIII MiĊdzynarodowa Konferencja
BezpieczeĔstwo poĪarowe obiektów budowlanych
Warszawa, 4-6 listopada 2014 r.
SZKOàA GàÓWNA SàUĩBY POĩARNICZEJ
Wydziaá InĪynierii BezpieczeĔstwa PoĪarowego
Katedra BezpieczeĔstwa Budowli
Zakres tematyczny konferencji:
- podstawy formalno-prawne bezpieczeĔstwa poĪarowego
- wyroby budowlane w warunkach poĪarowych
- konstrukcje budowlane w warunkach poĪarowych
- inĪynieria bezpieczeĔstwa poĪarowego
- techniczne systemy zabezpieczeĔ
- wentylacja poĪarowa i ewakuacja
Komitet naukowy:
Przewodniczący:
prof. Marian ABRAMOWICZ, SGSP
Wiceprzewodniczący:
prof. Lech CZARNECKI, ITB
Czáonkiem Komitetu Naukowego jest m.in. Andrzej R. DOBRUCKI, prezes PIIB
Organizator:
Szkoáa Gáówna SáuĪby PoĪarniczej
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Adres Organizatorów:
Szkoáa Gáówna SáuĪby PoĪarniczej, Wydziaá InĪynierii BezpieczeĔstwa PoĪarowego
ul. Sáowackiego 52/54, 01-629 WARSZAWA, www.sgsp.edu.pl
Sekretariat Konferencji:
tel. 22 561-76-44; 22 561-76-89, e-mail: wibp.bb2014@sgsp.edu.pl, fax: 22 833-07-24

60. Jubileuszowa Konferencja Naukowa Krynica 2014
Budownictwo na obszarach zurbanizowanych
– nauka, praktyka, perspektywy
Krynica-Zdrój, 14-19 wrzeĞnia 2014 r.
Organizatorzy:
Komitet InĪynierii Lądowej i Wodnej PAN
Komitet Nauki PZITB
Wydziaá Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. inĪ. Wojciech Radomski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. inĪ. Ewa Báazik-Borowa, prof. PL
CzĊĞü problemowa konferencji pt. „Budownictwo na obszarach zurbanizowanych –
nauka, praktyka, perspektywy” zostaáa podzielona na sesje:
- charakterystyka wspóáczesnych obszarów zurbanizowanych;
- problemy i niepokoje wspóáczesnych miast;
- budownictwo na obszarach o zabudowie zwartej;
- budynki wysokie i wysokoĞciowe;
- infrastruktura miast;
- nowoczesne ksztaátowanie budynków miejskich i ich wnĊtrz z uwzglĊdnieniem
komfortu uĪytkowania.
CzĊĞü ogólna konferencji bĊdzie obejmowaáa nastĊpujące sesje: budownictwo ogólne,
fizyka budowli, geotechnika, inĪynieria komunikacyjna – drogi, inĪynieria materiaáów
budowlanych, inĪynieria przedsiĊwziĊü budowlanych, konstrukcje betonowe, konstrukcje
metalowe, mechanika konstrukcji i materiaáów, problemy budownictwa
wielkopáytowego, rusztowania budowlane.
Wszelkie informacje dla uczestników i autorów oraz obowiązujące terminy znajdują siĊ
na stronie internetowej www.krynica2014.pollub.pl
Adres Komitetu Organizacyjnego:
Wydziaá Budownictwa i Architektury Politechnika Lubelska
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40
tel. 81-5384 373, 506-367-143, fax. 81- 5384 460, e-mail: krynica2014@pollub.pl
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Z PRASY – CO PISZĄ INNI
Polska bije rekordy przeludnienia mieszkaĔ
JeĞli chodzi o metraĪ, gorsze warunki niĪ w Polsce są tylko w Rumunii i na
WĊgrzech. Aby dogoniü Ğrednią UE, trzeba zbudowaü 8 milionów lokali.
Dane Eurostatu są bezlitosne. Na statystycznego Polaka przypada jeden pokój,
a 46,3 proc. z nas Īyje w przeludnionych mieszkaniach. To prawie trzy razy wiĊcej niĪ
wynosi Ğrednia unijna. PrzeciĊtnie w krajach UE problem przeludnienia dotyka 17 proc.
osób. Najmniej w Belgii (1,6 proc.) i w Holandii (2,5 proc), w gorszych warunkach niĪ
Polacy mieszkają Rumuni, gdzie w táoku Īyje 51,6 proc mieszkaĔców i WĊgrzy. W tym
ostatnim kraju ofiary przeludnienia stanowią 47,2 proc. mieszkaĔców.
PrzeciĊtny Polak ma do dyspozycji jeden pokój. I wedáug Eurostatu to zbyt maáo. Za
nieruchomoĞü speániającą europejskie standardy uznaje siĊ bowiem taką, która ma pokój
dzienny i przynajmniej jedną sypialniĊ. Tyle jednak wystarczy dla singla lub bezdzietnej pary.
Kolejne osoby mieszkające pod jednym dachem oznaczają koniecznoĞü posiadania
dodatkowych pomieszczeĔ. I tak kolejny pokój jest potrzebny dla kaĪdej samotnej osoby
peánoletniej, kolejny wystarczy dwójce dzieci do 12. roku Īycia. Do 17 urodzin moĪe
mieszkaü razem rodzeĔstwo tej samej páci.
Zatem para z dwójką dzieci w wieku przedszkolnym powinna mieü do dyspozycji
mieszkanie trzypokojowe. JeĞli dzieci są róĪnej páci, po dwunastych urodzinach starszego rodzina
powinna przeprowadziü siĊ do mieszkania wiĊkszego o jeden pokój. Dla wielu polskich rodzin to
niewykonalne. - O ile statystyczny Polak ma do dyspozycji jeden pokój; o tyle na gáowĊ
przeciĊtnego Europejczyka wypada 1,6 pokoju. Na Belga przypada 2,3 pokoju, na DuĔczyka 2.
Francuz i Niemiec ma do dyspozycji 1,8 pokoju, Czech -1,4, a Sáowak 1,2 pokoju.
Aby Polska osiągnĊáa Ğrednią unijną, trzeba byáoby zbudowaü okoáo 8 mln mieszkaĔ.
Mniejsze wyzwania stają przed Rumunią. Choü warunki mieszkaniowe są tam gorsze, aby dogoniü
Ğrednią unijną kraj potrzebowaáby okoáo 4 mln lokali. Mieszka tam bowiem 21,3 mln obywateli.
Monika KaczyĔska, Dom Gratka, Gáos Wielkopolski, 22 lipca 2014

RoĞnie liczba sprzedanych mieszkaĔ
Z artykuáu zamieszczonego w Dom Gratka- Gáos Wielkopolski dowiadujemy siĊ, Īe roĞnie liczba
sprzedanych mieszkaĔ i wydanych pozwoleĔ na budowĊ. Dotyczy to pierwszego póárocza 2014 r.
Jedną z przyczyn tego wzrostu jest planowana nowelizacja ustawy o programie
„Mieszkanie dla Máodych”, o czym informuje Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury.
Stwierdza siĊ jednoczeĞnie, Īe nadal najwiĊksze powodzenie mają mieszkania maáe
i tanie, co Ğwiadczy o ograniczonej zdolnoĞci kredytowej. Zdaniem autorki artykuáu,
to oĪywienie moĪe byü pozytywnym prognostykiem w budownictwie, … oby tak byáo.
Dom Gratka, Gáos Wielkopolski, 22 lipca 2014
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RYNEK CEN
Ceny robót budowlanych w II kwartale 2014 r.
(w oparciu o informacje firmy ORGBUD-SERWIS)
Zamieszczone w zestawie ceny m3 áaw i stóp fundamentowych, ceny m2 stropów
mają charakter Ğrednich dla kraju i opierają siĊ na badaniu losowej reprezentacyjnej próby
wielu przedsiĊbiorstw.
Robocizna R – przy obliczeniach uwzglĊdniono stawkĊ robocizny w wysokoĞci 14,44 zá/r-g
Koszty poĞrednie Kp (R+S) – 66%
Materiaáy M – pozycja ta zawiera koszt materiaáów i narzut kosztów zakupu materiaáów
SprzĊt S – koszt uĪycia sprzĊtu áącznie z kosztami jednorazowymi
Zysk Z (R+S+Kp) – 11%
Cena C = R+M+S+Kp+Z
Opis robót
àawy fundamentowe betonowe prostokątne z betonu
zwykáego B-20, o szerokoĞci:
do 0,6 m
ponad 0,6 do 0,8 m
àawy fundamentowe Īelbetowe prostokątne
z betonu zwykáego B-20, o szerokoĞci:
ponad 0,8 do 1,3 m
ponad 1,3 m
Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwykáego
B-20 o objĊtoĞci:
do 0,5 m3
ponad 0,5 do 1,0 m3
Stopy fundamentowe Īelbetowe prostokątne
z betonu zwykáego B-20, o objĊtoĞci:
ponad 1,5 do 2,5 m3
ponad 2,5 m3
Páyty stropowe Īelbetowe z betonu B-20
páaskie lub na Īebrach, o grub. 8 cm
páaskie, o grub. 15 cm
Stropy Īelbetowe z prefabrykowanych páyt kanaáowych:
S – 440x119 – 450
S – 560x149 - 1000

j.m.

R

M

S

Kp+Z

Cena

m3
m3

89,53 289,67
72,92 283,69

3,33
2,00

78,25 460,78
63,13 421,74

m3
m3

68,01 281,16
61,51 279,59

1,33
1,33

58,42 408,92
52,94 395,37

m3
m3

113,07 305,94
103,39 294,02

7,34
4,67

101,46 527,81
91,05 493,13

m3
m3

85,48 280,37
63,25 278,26

1,33
0,67

73,14 440,32
53,86 396,04

m2
m2

29,98
37,06

28,48
49,48

2,57
3,74

27,42 88,45
34,38 124,66

m2
m2

2,65
1,94

95,92
98,54

8,17
5,27

9,12
6,08

115,86
111,83

Opracowaáa inĪ. Maria ĝwierczak
na podstawie materiaáów ORGBUD-SERWIS PoznaĔ
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Ceny wybranych mieszkaĔ
PoznaĔ, Os. ZwyciĊstwa

57-70 m²

PoznaĔ, ul. Wilczak

43-69 m²

PoznaĔ,
Reduta, Nowe Podolany
PoznaĔ,
Os. Stefana Batorego 41a
PoznaĔ,
ĩurawiniec BáaĪeja 21
PoznaĔ,
ul. ħródlana 17

34-86 m²
30,1-66,5 m²
44-92 m²
44,5-84,3 m²

PoznaĔ, ul. Chwiaákowskiego 8

29-60 m²

PoznaĔ, ul. Sokoáa 21

29-67 m²

PoznaĔ, ul. Heweliusza

24-93 m²

PoznaĔ, ul. Czarnieckiego

23-77 m²

PoznaĔ, ul. Na Miasteczku 12

35-85 m²

PoznaĔ, ul. Na Miasteczku 8

36-70 m²

PoznaĔ, ul. BóĪnicza 1

47-87 m²

PoznaĔ,
ul. Waábrzyska - ĝwierzawska
PoznaĔ,
ul. ĝwierzawska 12 – Marcelin Park
PoznaĔ,
ul. 28 Czerwca 382 Red Park

31-88 m²
27-92 m²
29-71 m²

standard
od 5.390 zá/m² brutto
deweloperski
standard
od 5.600 zá/m² brutto
deweloperski
standard
od 5.200 zá/m² brutto
deweloperski
standard
od 6.100 zá/m² brutto
deweloperski
standard
5.400-5.700 zá/m² brutto
deweloperski
standard
ceny promocyjne
deweloperski
standard
od 6.700 zá/m² brutto
deweloperski
standard
od 6.900 zá/m² brutto
deweloperski
standard
od 6.100 zá/m² brutto
deweloperski
standard
od 4.900 zá/m² brutto
deweloperski
w ramach MDM
standard
4.500-6.990 zá/m² brutto
deweloperski
standard
5.500-6.190 zá/m² brutto
deweloperski
standard
od 6.400 zá/m² brutto
deweloperski
standard
od 6.100 zá/m2 brutto
deweloperski
5.390 zá/m2 brutto
standard pod
klucz
z parkingiem
standard
od 5.907 zá/m2 brutto
w ramach MDM
deweloperski
Wg Dom gratka, Gáos Wielkopolski
Zestawiá Jerzy Gawroniak
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KURSY I SZKOLENIA
Plan szkoleĔ dla czáonków
Wielkopolskiej OkrĊgowej Izby
InĪynierów Budownictwa do koĔca 2014 r.
BranĪa ogólnobudowlana – PZITB
1. Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych - rola
specyfikacji w procesie
inwestycyjnym, powiązanie
specyfikacji z dokumentami
przetargowymi, popeániane báĊdy.
2. BHP przy obsáudze urządzeĔ
elektrycznych i gazowych na placu
budowy. Bezpieczne uĪytkowanie
elektronarzĊdzi - przykáady
wypadków.

04-09-2014
11:00 - 14:10
Gniezno
Dom Rzemiosáa
ul. Tumska 16

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykáadowcy:
1. mgr inĪ. Maciej Sikorski
2. mgr inĪ. Wáodzimierz
KsiąĪkiewicz
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
j.kulas@cutob-poznan.pl

BranĪa ogólnobudowlana – PZITB
1. Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych - rola
specyfikacji w procesie
inwestycyjnym, powiązanie
specyfikacji z dokumentami
przetargowymi, popeániane báĊdy.
2. BHP przy obsáudze urządzeĔ
elektrycznych i gazowych na placu
budowy. Bezpieczne uĪytkowanie
elektronarzĊdzi - przykáady
wypadków.

11-09-2014
16:00 - 19:10
Kalisz
ul. RumiĔskiego 2

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykáadowcy:
1. mgr inĪ. Maciej Sikorski
2. mgr inĪ. Wáodzimierz
KsiąĪkiewicz
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
j.kulas@cutob-poznan.pl

BranĪa ogólnobudowlana – PZITB
1. Zabezpieczenia wymagaĔ
akustycznych lokalach mieszkalnych,
prawidáowe projektowanie i realizacja
przegród budowlanych.
2. Zielone ekrany i przegrody
akustyczne w otoczeniu budynków.
Rozwiązania techniczne, efektywnoĞü
ochrony akustycznej.

25-09-2014
16:00 - 19:10
PoznaĔ
WOIIB,
ul Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykáadowcy:
1. mgr inĪ. Waldemar Koáawski
2. mgr inĪ. Michaá Majcherek
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
j.kulas@cutob-poznan.pl
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BranĪa ogólnobudowlana – PZITB
1. Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych - rola
specyfikacji w procesie
inwestycyjnym, powiązanie
specyfikacji z dokumentami
przetargowymi, popeániane báĊdy.
2. BHP przy obsáudze urządzeĔ
elektrycznych i gazowych na placu
budowy. Bezpieczne uĪytkowanie
elektronarzĊdzi - przykáady
wypadków.

09-10-2014
16:00 - 19:10
Leszno
Zesp. Szkóá
Roln.Bud. im. Synów
Puáku
ul. 1 Maja 1

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykáadowcy:
1. mgr inĪ. Maciej Sikorski
2. mgr inĪ. Wáodzimierz
KsiąĪkiewicz
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
j.kulas@cutob-poznan.pl

BranĪa ogólnobudowlana – PZITB
1. Uszkodzenia powstaáe w budynkach
wielkopáytowych na skutek báĊdów
wykonawczych i záej eksploatacji.
Kontrola, zapobieganie, naprawy.
2. Naprawa uszkodzeĔ i wzmacnianie
konstrukcji Īelbetowych z
uwzglĊdnieniem taĞm z wáókien
poliwĊglanowych

16-10-2014
16:00- 19:10
PoznaĔ
WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykáadowcy:
1. dr inĪ. Jacek Wdowicki
2. dr inĪ. Edmund Przybyáowicz
Informacja:
CUTOB-PZITB
teá. 61 853 68 05 wew. 333, 304
j.kulas@cutob-poznan.pl

BranĪa ogólnobudowlana – PZITB
1. Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych - rola
specyfikacji w procesie
inwestycyjnym, powiązanie
specyfikacji z dokumentami
przetargowymi, popeániane báĊdy.
2. BHP przy obsáudze urządzeĔ
elektrycznych i gazowych na placu
budowy. Bezpieczne uĪytkowanie
elektronarzĊdzi - przykáady
wypadków.

23-10-2014
16:00 - 19:10
Piáa
ul. Browarna 19

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykáadowcy:
1. mgr inĪ. Maciej Sikorski
2. mgr inĪ. Wáodzimierz
KsiąĪkiewicz
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
j.kulas@cutob-poznan.pl

BranĪa elektroinstalacyjna
- SEP O/Kalisz
Projektowanie i budowa linii niskiego
napiĊcia w nowych technologiach i w
oparciu o nowe normy techniczne.

paĨdziernik 2014

Organizator:
SEP O/Kalisz
Informacja:
SEP O/Kalisz
tel. 62 765-85-33
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BranĪa ogólnobudowlana – PZITB
1. Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych - rola
specyfikacji w procesie
inwestycyjnym, powiązanie
specyfikacji z dokumentami
przetargowymi, popeániane báĊdy.
2. BHP przy obsáudze urządzeĔ
elektrycznych i gazowych na placu
budowy. Bezpieczne uĪytkowanie
elektronarzĊdzi - przykáady
wypadków.

06-11-2014
16:00 - 19:10
PoznaĔ
WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykáadowcy:
1. mgr inĪ. Maciej Sikorski
2. mgr inĪ. Wáodzimierz
KsiąĪkiewicz
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
j.kulas@cutob-poznan.pl

BranĪa ogólnobudowlana - PZITB
1. MontaĪ stolarki okiennej i
drzwiowej dla obniĪenia mostków
cieplnych i poprawy szczelnoĞci
powietrznej - nowe rozwiązania.
2. Systemy ochrony przeciwsáonecznej
elewacji w aspekcie ochrony cieplnej –
realizacja i eksploatacja.

13-11-2014 r.
16:00- 19:10
PoznaĔ
WOIIB,
ul. Dworkowa 14

Organizator:
CUTOB-PZITB
Wykáadowcy:
1. dr inĪ. Marek KuiĔski
2. dr inĪ. Mariusz Gaczek
Informacja:
CUTOB-PZITB
tel. 61 853 68 05 wew. 333, 304
j.kulas@cutob-poznan.pl

BranĪa elektroinstalacyjna
- SEP O/PoznaĔ
XVI Sympozjum z cyklu
„Wspóáczesne urządzenia oraz usáugi
elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne i informatyczne”.

19-20.11.2014
9:00
PoznaĔ
Centrum
Kongresowe IOR,
ul. W. WĊgorka 20

Organizator:
SEP O/PoznaĔ
Informacja:
ElĪbieta Pokrywka
tel. 61 853 65 14

Kurs przygotowawczy do egzaminu
na uprawnienia budowlane
dla wszystkich specjalnoĞci
CUTOB-PZITB organizuje w Poznaniu w dniach 15-17 i 22-24 paĨdziernika 2014 r.
ZajĊcia bĊdą siĊ odbywaáy w budynku PAN – PoznaĔ, ul. Wieniawskiego 17/19,
w godz.: od 8:00 do 15:00.
Koszt, wraz z obszernymi materiaáami szkoleniowymi, wynosi 1.500,00 zá brutto.
NaleĪnoĞü naleĪy wpáaciü w kasie CUTOB-PZITB (pok. 318-320, pn.-pt. w godz. 7:00
- 14:30) lub na konto w BZ WBK III O/PoznaĔ nr 53 1090 1359 0000 0000 3501 9324
(z dopiskiem „kurs przygot. do egz. na upraw. bud.”) do dnia 6 paĨdziernika br. oraz
dostarczyü do siedziby CUTOB-PZITB zgáoszenie na kurs.
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Dod. informacje: CUTOB-PZITB Sp. z o.o., ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 PoznaĔ,
pok. 318-320, tel. 61 85-36-805 w. 304, 333, fax 61 85-36-037, www.cutob-poznan.pl,
e-mail: biuro@cutob-poznan.pl.

Kurs kosztorysowania robót budowlanych
szkolenie 2-stopniowe
CUTOB-PZITB organizuje w Poznaniu 2-stopniowe szkolenie z zakresu
kosztorysowania robót budowlanych.
I stopieĔ - kurs podstawowy
Kurs przeznaczony jest dla osób zamierzających podjąü pracĊ w charakterze
kosztorysanta robót budowlanych, bądĨ pragnących usystematyzowaü juĪ posiadane
wiadomoĞci i podnieĞü swoje kwalifikacje. Oprócz zajĊü teoretycznych program
przewiduje m.in. sporządzanie kalkulacji ofertowych róĪnymi metodami oraz kalkulacji
inwestorskich w zamówieniach publicznych.
Termin:
20-22 i 27-29 paĨdziernika 2014 r.
Koszt: kursu:
800,00 zá brutto. Koszt z noclegami i wyĪywieniem (moĪe siĊ
zmieniü): 1907,00 zá brutto
II stopieĔ - komputerowe kosztorysowanie
Kurs obejmuje 30 godzin (od 9.00 do 15.00) i jest przeznaczony dla osób wykonujących
kosztorysy chcących przyswoiü sobie kalkulacjĊ komputerową. Program obejmuje m. in.
üwiczenia w sporządzaniu kosztorysów ofertowych lub inwestorskich w sferze zamówieĔ
publicznych, z wykorzystaniem aktualnych podstaw rzeczowych oraz cenowych.
Podstawą üwiczeĔ bĊdzie najnowsza wersja profesjonalnego systemu kosztorysowania
KOBRA.
Termin:
17-20 listopada 2013 r.
Koszt: kursu:
850,00 zá brutto. Koszt z noclegami i wyĪywieniem (moĪe siĊ
zmieniü): 1680,25 zá brutto
UWAGA: kurs objĊty jest akredytacją MENIS – zwolniony jest z podatku VAT.
Organizator:

Centrum Usáug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PZITB
61-712 PoznaĔ, ul. Wieniawskiego 5/9
e-mail: biuro@cutob-poznan.pl

PZITB
CUTOB
POZNAŃ
CENTRUM USŁUG
TECHNICZNO-ORGANIZACYJNYCH BUDOWNICTWA
POLSKIEGO ZWIĄZKU
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
W POZNANIU SPÓŁKA Z O.O.

W RZECZOZNAWSTWIE
BUDOWLANYM
OD 1962 ROKU

