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Dotyczy: |nterpretacji prawnej z dnia 28 czenivca 2015 r. ogłoszonej na unędowej stronie Głównego
Unędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) w sprawie budowy insta|acji wewnętrznych.

Krajowa Rada |zby Architektów RP - jako ustawowy reprezentant członkÓw samoŻądu
zawodowego architektÓw wskazuje, iż pzedmiotowa interpretacja ań. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 7 |ipca
1994r.  Prawobudow|ane(Dz.U.2013 '1409t j .zp.zm.) , (da|ej  jako ' 'ustawap.bud, , ) ,wydanawzwiązkuz
wejściem w Źycie pzepisÓw ustawy z dnia 20 |utego 2015 r' - o zmianie ustawy Prawo budow|ane (Dz. U'
2015 poz.443), zamieszczona na oficja|nej stronie Głównego Uzędu Nadzoru Budow|anego, oceniona
została pzez środowisko architektów, jako spzeczna z pzepisami powszechnie obowiązującego prawa,
jak również z podstawowymi zasadami sztuki i techniki projektowej w procesie uzyskania decyzji
o zatwierdzeniu projektu budow|anego oraz pozwo|eniu na budowę, a w konsekwencji - jako szkod|iwa d|a
wszystkich uczestników procesu budowlanego'

Zgodnie w pzedmiotową interpretacją GłÓwnego |nspektora Nadzoru Budow|anego budowa insta|acji
wewnętznych nie Wymaga ani zgłoszenia ani wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budow|anego
i pozwo|eniu na budowę, co dotyczy również budowy nowych budynków i powoduje następujące skutki:

a) projekt budow|any nie musi zawierać W części rysunkowej pro.jektu insta|acji wewnętznych
wskazanych w zakresie art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy p. bud

b) prqekt budow|any w powyższym zakresie jest komp|etny i organ administracji pub|iczne1 nie ma
prawa wezwaÓ wnioskodawcy do uzupelnienia braków w tym zakresie'

c) powyższe oznacza jednocześnie, że projekt budow|any może jednak zawieraÓ insta|acje
wewnętzne wskazane w ań. 29 ust. 1 pkt 7 ustawy p. bud, a W konsekwencjl musząone spełniaÓ
Wymogi innych pzepisÓw prawa, W tym rozpoządzenia w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie'

Krajowa Rada |ARP Wyraża swój spzeciw pzeciwko wyŹej wskazanym tezom Głównego |nspektora
Nadzoru Budow|anego. Pzedmiotowa interpretacja naruszyła jedną z podstawowych zasad |egis|acji tj.
regułę spójności pzepisów prawa' Dokonano bowiem wykładni art' 29 ust' 1 pk| 27 pt. bud' w odenrvaniu
od treści pozostałych pzepisÓw prawa budow|anego, jak róWnież w spzeczności z innymi pzepisami,
m.in' ustawąo charakterystyce energetycznej budynków oraz z ustawą- Prawo zamówień publicznych.
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Ań. 29 ustawy p. bud. z punKu widzenia literalnego, celowościowego jak również
funkcjona|nego stanowi o zakresie kontro|i państwa reprezentowanego pnez organy administracji
pub|icznej pny wydaniu decyzji o pozwo|eniu na budowę inie może stanowić podstawy do
okreś|enia zakresu projektu budow|anego. Zakres projektu budow|anego, a więc jego ob|igatoryjne
elementy, zawiera ań. 34 ustawy p. bud, natomiast szczegołowy zakres został, z delegacji ustawy,
powiezony pzepisom wykonawczym w formie rozpoządzenia. Zatem to rozpoządzenie dotyczące
zakresu i formy projektu budow|anego jest podstawowym nazędziem d|a sprawdzenia jednej z
podstawowych pzesłanek uzyskania pozwo|enia na budowę tj. komp|etnoŚci prqektu (zgodnie z ań. 35
ust. ,l pkt' 3 ustawy p. bud.). W konsekwencji brak insta|acji wewnętznych - jako e|ementu projektu
budowlanego - skutkuje, zgodnie z pzepisem ań. 35 ust. 3 ustawy p. bud', iż organ ma obowiązek
wezwaÓ wnioskodawcę do usunięcia nieprawidlowoŚci w okreś|onym terminie, a po.jego bezskutecznym
upływie wydać i doręczyÓ decyzję odmowną' Nie można bowiem wywodzió z hipotezy ań. 29 ustawy p'
bud' dyspozycji dIa pzepisu ań. 34 okreś|ającego zakresu projektu budow|anego.

2.

Ponadto szczegó|nego podkreś|enia wymaga oczywista spneczność powyższej interpretacji z
heścią ań. 33 ust. 1 ustawy p. bud w zw' z ań. 3 pkt 1 ustawy p. bud, zgodnie z którym ,,pozwo|enie
na budowę dotycry całego zamienenia budow|anego. W pzypadku zamiezenia budow|anego
obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwo|enie na budowę może, na wniosek inwestora,
dotyczyć wybranych obiektów |ub zespołu obiektów, mogących samodzie|nie funkcjonować
zgodnie z pneznaczeniem. Jeże|i pozwo|enie na budowę dotyczy wybranych obiektów |ub zespołu
obiektów, inwestor jest obowiązany pzedstawiÓ projekt zagospodarowania dzialki |ub terenu, o którym
mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1, dla calego zamiezenia budowlanego." Obiektem w rozumieniu ustawy jest
natomiast ,,budynek, budow|a bądŹ obiekt małej architektury, wraz z insta|acjami zapewniającymi
moż|iwość użytkowania obiektu zgodnie z jego pneznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobÓw
budowlanych''. Na|eży podnieśó, iż pzepis ań' 33 ust' 1 w zw. z ań. 3 pkt 1 stanowi wprost o zakresie
pozwo|enia d|a budowy obiektu, w skład którego wchodzą insta|acje WewnętŻne. Mając na uwadze
powyższe, wyodrębnienie z pĄektu budow|anego insta|acji wewnętznych w ce|u wykonania ich w
kolejnym etapie inwestycji, na|eży uznaó za naruszenie ań' 33 ust. 1 ustawy p' pud. Gdyby ustawodawca
poprzez al,.29 ust. 1 pkt 27 chciał wytączyÓ kontro|ę organu pzy wydawaniu decyzji w zakresie budowy
insta|acji wewnętznych w nowobudowanym obiekcie' to wyłączenie musiałoby zna|eżć również swoje
odzwierciedIenie w zapisie dotyczącym ań. 33 p. bud.

Reasumuiąc. w aktua|nvm stanie prawnym mamv następuiacy zbieg pzeoisÓw: ań' 33 ust' .l w zw' z
ań. 3 pkt 1 ustawy p' bud. ti' decvzię o pozwoleniu na budowę wvdaie się na obiekt - a więc rÓwnież
obeimuie ona z samei definicji obiektu. insta|acie wewnętzne. a iednocześnie - zoodnie z ań' 29 ust' 1
pkt 27 instalacje wewnętzne (oprócz qazowej) nie wvmagaią uzvskania decvzji o oozwo|eniu na budowę.
SpzecznoŚÓ iest zatem oczvwista. Wedłuo Krajowej Radv |ARP iedyną moiliwą interpretacia ań' 29 ust. 1
okt 7 maiaca raciona|ne uzasadnienie iest. abv wvdania decyzji o oozwo|eniu na budowę nie wvmaqata
budowa wskazanvch insta|acji w obrębie budvnku bedącvm w użytkowaniu' Na|eży zatem bzmienie
w/w pzeoisu niezwłocznie doprowadzió do treści niebudzacei watp|iwości ani nie wvmagającej żadnei
interpretacii prawa. poza ieoo literalnvm brzmieniem.

Wskazać rÓwnież należy, iż nle bez pzyczyny definicja ustawowa obiektu budow|anego jednoznacznie
wskazuje na konieczne powiązanie już na etapie projektowania izatwierdzania dokumentacji projektowej
wszystkich e|ementÓw ww' obiektu budow|anego (w zakresie architektury, konstrukcji i niezbędnych
insta|acji wewnętznych). Koordynacja tych istotnych e|ementÓw obiektu budow|anego na etapie
wydawania wiążących decyzji administracyjnych, stanowi o bezpieczeństwie prawno - inwestycyjnym i
ograniczaniu ryzyka |okowanych w inwestycjach budow|anych środków finansowych, jak rÓwnież z punktu
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Widzenia praktycznego p|zyspiesza i sprawnie,j organizuje proces inwestycyjny. Wyłączenie z formalnego
zatwierdzenia części niezbędnej dokumentacji projektowej może odbyć się ty|ko w powiązaniu z racjona|ną
ana|izą poziomu skomp|ikowania funkcji obiektu. w odniesieniu do pzyjętych w obowiązującym prawie
budow|anym kategorii obiektów budowlanych. Trudno sobie wyobraziĆ budynek użyteczności pub|icznej
(szpita|, szkota), pzemysłowy (ha|a produkcyjna), zamieszkania zbiorowego (hotel, bursa szkoIna) a nawet
wie|orodzinny zapĄektowany bez insta|acji wewnętznych, które ze wzg|ędu na konstrukcje istopień
skomp|ikowania obiektu często są prowadzone w specja|nych szachtach, pŻestŻeniach
międzykondygnacyjnych i stanowlą jedno|itą całość, ktÓrej istnienie musi byÓ e|ementem projektowania,
a co Za tym idzie spÓjnoŚci i komp|etności dokumentacyjnej.

3.

Brak w ań. 29 ust. 1 pkt 7 ustawy pr. bud. |itera|nego wyłączenia spod reg|amentacji ustawy
ograniczonego ty|ko do budowy insta|acji w obrębie budynku użytkowanego prowadzi do ko|ejnej
oczywistej spzeczności prawnej, tym razem z ustawą Prawo zamówień pub|icznych (PZP). Ustawa
ta formułu.je m' in. dwie podstawowe tezy: 1. Brak moż|iwoŚci dzie|enia zamÓwienia publlcznego na częŚci,
2. Komp|etnośÓ, integra|nośó całego pzedmiotu zamówienia zgodnie z ań' 29 Ęże ustawy' Nie można
bowiem doprowadzić do absurda|nej tezy, że stosując ustawę o zamówienlach publicznych' pro1ekt
budow|any będzie musiał zawieraÓ insta|acje WewnętŻne z uwagi na w/w wymienione wymogi ustawy
PZP, pomimo braku wymogÓw ustawy prawo budow|ane, a w pzypadku projektu budow|anego
nieobjętego zamówieniem pubIicznym nie będzie musiał zawieraó tych e|ementów obiektu budow|anego.

4.

W aspekcie ostatniej tezy GINB, zgodnie z którą pomimo zwo|nienia pzedmiotowych insta|acji z
obowiązku uzyskania pozwo|enia na budowę l zgłoszenia, zastosowanie mają wymagania okreś|one w
rozpoządzeniu Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r ' w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaÓ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75' poz. 690 z póin' zn'\, Krajowa Rada |ARP
zauwaŻa, że choĆ wydaje się to oczywiste, to biorąc pod uwagę stronę forma|no - prawną na|eży
zastanowiÓ się: czy interpretacja GINB art. 29 ust. ,l pkt 7 w zakresie budowanych nowych obiektÓw nie
wyłączyła z mocy ustawy stosowania w/w rozpoządzenia d|a insta|acji wewnętznych wobec braku
reguIacji prawnej nakazującej projektowanie zgodne z warunkami technicznymi'

otÓż zgodnie z ań. ,l ustawy . Prawo budow|ane obejmuje ona jedynie te kwestie, które są tą ustawą
regulowane' Nie obejmuje zatem wyłączeń spod jej stosowania. Zgodnie z interpretacją G|NB, pozwolenia
nie wymaga budowa instalacji wewnętznych rÓwnież obiektów ,,nowych'', nie wymaga ich rÓwnież zakres
projektu budow|anego, a decyzję, pomimo definicji obiektu budow|anego, można wydać na niepełny (pod
wzg|ędem definicji prawnej) obiekt, z wyłączeniem insta|acji. Powstaje zatem pytanie: w którym miejscu
ustawodawca ob.jął reg|amentacją ustawy insta|acje WewnętŻne, aby nie pzekraczając zakresu
ustawowego wydaÓ de|egację ustawową do stosowania w/w rozpoządzenia o warunkach technicznych
również do instaIacji wewnętznych?

Trudno sobie wyobraziĆ, że insta|acje WewnętŻne bylyby niezgodne z pzepisami techniczno.
budow|anymi, niemniej jednak ustawodawca nie objął pzedmiotowych wyłączeń obowiązkiem spełnienia
wymagań zawańych w pzepisach techniczno-budowlanych, co powoduje że w świet|e obowiązującego
prawa, insta|acje te można projektowaÓ wg. własnego uznania, gdyż nie ma regu|acji prawne.j nakazującej
ich projektowanie zgodne z warunkami technicznymi.

Pzykładem objęcia robót, które nie wymagają pozwo|enia ani zgłoszenia a|e są objęte
obowiązkiem stosowania pzepisów warunków technicznych byta zmiana w ustawie Prawo budow|ane
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(nowe|izacja ustawy Prawo budowlane weszła w życie dnia 9 marca 20,l5 r') spowodowana uchwaleniem
ustawy dnia 29 sierpnia 2014 r, o charakterystyce energetyczne.| budynkÓw, wdrażającej pzepisy
dyrektywy 2010/31/UE' Aby objąć pzepisaml warunków technicznych wszystkie roboty budowlane
po|ega.jące na docieplaniu budynku obejmujących ponad 25% powiezchni pzegród zewnętznych, w art' 5
po ust' 2a pr' bud' dodany został ust. 2b w bamieniu: ,,W pzypadku robÓt budow|anych po|egających na
dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powiezchni pzegród zewnętznych tego budynku, należy
spełnić wymagania minima|ne dotyczące energooszczędności i ochrony ciep|nej pzewidziane w
pzepisach techniczno.budow|anych d|a pzebudowy budynku'''' Umoż|iwiło to de|egację ustawową do
stosowania pzedmiotowego rozpo|ządzenia.

Wyłączenie insta|acji wewnętnnych spod reg|amentacji ustawy może mieć da|ej idące
skutki.

W związku z tą sytuacją może się okazaÓ, ze uprawnienia budow|ane o których mowa w ań' 14.
ust. 1 pkt 4' ustawy - Prawo budow|ane tj' uprawnienia insta|acyjnej w zakresie sieci, instalacji i uządzeń:

a) telekomunikacyjnych,
b) ciep|nych, wenty|acyjnych, gazowych, wodociągowych i kana|izacyjnych,
c) elektrycznych i elektroenergetycznych,
mogą byÓ zbędne, gdyż insta|acje Wewnęt|zne (poza gazową l wenty|acyjnfl będzie mÓgł

wykonywaÓ każdy wg. własnego uznania (np' dopiero w projekcie wykonawczym, który nie jest
uregulowany ustaw{ i braku jakiejko|wiek kwa|ifikacji, oraz odpowiedzia|ności zawodowej poza cywi|ną
jedynie w pzypadku zawarcia odpowledniej umowy cywilno-prawnej.

To z ko|ei pozbawi fundamentu calą po|itykę energooszczędności w budownictwie, wynikającą
m.in' z wdrożenia ań' 12 dyrektyw 2010R1lUE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków' która
oparta jest o rygorystyczne standardy techno|ogiczne a zatem i kompetencyjne właśnie w dziedzinie
insta|acji czego dowodem jest choÓby to, że świadectwa charakterystyki energetycznej budynku będą
pod|egaty weryfikacji' o ktÓrej mowa W ań. 36 ustawy o CHEB.

5.

Pragniemy ponadto zwróció uwagę, iż zgodnie z dyspozycją ań. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej
Po|skiej zdnia 2 kwietnia 1997 r' (Dz' U.z1997 r', Nr78, poz. 4B3zpóżn' zm.)' organywładzy pub|icznej
działają na podstawie i w granicach prawa. Powyższe oznacza, iŻ normy prawa wyznaczają podstawy
działania, kompetencje, zadania i tryb postępowania organów władzy pubIicznej, okreś|ając ściśle granice
ich aktywności' W konsekwencji, organy wtadzy pub|icznej mogą podejmować dzialania jedynie w sferach
wyraŹnie prawem pzepisanych' Nadto, w pzypadku podjęcia pzez organ działania, każdy ma prawo
domagania się wskazania jego podstawy prawne1'

W kontekście powyższego, wątp|iwości budzi wydanie i pub|ikacja Ww. interpretacji prawnej.
Na|eży wskazać, iż wydawanie interpretacji prawnych (wyjaśnień do pzepisów prawnych itp.) pzez
Głównego |nspektora Nadzoru Budow|anego, który wykonuje swoje zadania jako centra|ny organ
administracjl ządowej W sprawach administracji architektoniczno.budow|anej i nadzoru budow|anego, pzy
pomocy Głównego Uzędu Nadzoru Budow|anego _ moie doprowadziÓ do nieuprawnionego wyznaczenia
zakresu treści obowiązujących pzepisÓw prawa, W szczegó|noŚci ich rozumienia pŻez organy
administracji architektoniczno-budow|anej i nadzoru budow|anego, w stosunku do ktÓrych GINB posiada
kompetencje kontrolne, zgodnie z ań. 88a ust' 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 |ipca ,l994r. - Prawo budow|ane'

Ponadto, zwracamy uwagę, iż Główny lnspektor Nadzoru Budowlanego w piśmie z dnia B stycznia
2015 r. [znak DPR/INN/0221516/20'14] skierowanym do Prezesa oraz Wiceprezesa KRIA RP, paedstawit
następujące stanowisko w sprawie wydawania interpretacji prawnych: ,,... interpretacje pzepisów prawa
dokonane pneze mnie lub GUNB mają wvlacznie charakter informacvinv' nie stanowiący
powszechnie obowiązującej wykładni prawa. Wohec tego treść tych pisn nie jest wiąĄca dla
żadnych podmiotów tj, obywateli, organów stosujących prawo lub sądów',, Jednocześnie
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Wskazujemy, iż na stronie podmiotowej GUNB w zak|adce lnterpretacje prawne widnieje informacja
o następującej |reścr' Wyjaśnienie pnepisów Prawa budowlanego dokonane w Uzędzie nb stanowi
wykładni prawa i nie jest wiqżqce dla organów administracji publicznej onekajqcych w sprawach
indywidualnych, Zawiera jedynie ogólne wyĘczne, kórymi powinni kierować się uczestnicy procesu
budowlanego oraz wlaściwe organy' \N pzekonaniu Krajowej Rady |zby Architektów RP oczywistym
jest, iż Główny |nspektor Nadzoru Budow|anego nie posiada prawnego umocowania do dokonywania
wiążących interpretacji obowiązujących pzepisów' Niemniej, zamieszczenie nawet forma|nie niewiążącej
interpretacji na oficja|nej l powszechnie dostępnej dla nieograniczonego kręgu osÓb stronie podmiotowej
GUNB' z .jednoczesną informacją iż wy.jaŚnienia pzepisÓw Prawa budow|anego zawierają ooÓ|ne
Wvtyczne, którymi powinni kierować się uczestnicy procesu budow|anego oraz właściwe orqanv' jedynie
potwierdza, iż intencją wydawania ww. interpretacji może byÓ właśnie ukierunkowanie rozumienia
pzepisów prawa' co czyni ich niewiążący charakter jedynie aspektem forma|no-prawnym' który nie
odpowiada stanowi faktycznemu.

Mając na uwadze powyższe, wnosimy do Głównego |nspektora Nadzoru Budow|anego
o wycofanie się z pzedmiotowej interpretacji ań. 29 ust. ,| pK. 7.

Ryszard Gruda, Architekt IARP Knysztof

(l,unnnłl\v,no*
Prezes Krajowej Rady IARP Sekretaz

Do wiadomości:
1) Paweł orłowski, Podsekretaz Stanu w Ministerstwie |nfrastruktury i Rozwoju, u|. Wspólna 2l4 00-926

Warszawa;
2) Krajowa Rada |zby Architektów RP;
3) Pzewodniczący okręgowych |zby ArchitektÓw RP.
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