Ira w o budowlane

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
budynki - obowiqzek spetniania i praktyka
Technical conditions to be met by buildings
- the obligation to meet and practice
A N N A SAS-MICUN

Wprowadzenie
W arfykule omowione zostato
zagadnienie procedury stosowania odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych w swietle
ustalen formalno-prawnych, wynikajqcych z zapisow ustawy z dnia
7 iipca 1 9 9 4 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2 0 1 0 r.
nr 2 4 3 , poz. 1623) oraz rozporzqdzenia Ministra Infrastnjktury
z dnia 12 kwietnia 2 0 0 2 r.
w sprawie w a r u n k o w technicznych, iakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 7 5 , poz. 6 9 0 z pozn.zm.).
The article discusses the question
of procedure in case of
application of derogation from the
technical - construction law in the
light of formal - legal
arrangements, resulting from the
provisions of the Building Law
dated on 7th July 1 9 9 4
(consolidated text Dz. U. 2 0 1 0
year no 2 4 3 , position 1623) a n d
Decree of Ministry of Infrastructure
dated on 12th April 2 0 0 2 on
technical conditions to be met by
buildings and their location (Dz.
U. no 7 5 , pos. 6 9 0 with
amendments).
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Podstawowa reguta prawna nakazujqca przestrzeganie przepisow techniczno-budowlanych zawarta jest w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Stanowi ona, iz obiekt
budowlany, w tym budynek, wraz ze zwiqzanymi z nim urzqdzeniami budowlanymi
nalezy, biorqc pod uwag? przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowac
w sposob okreslony w przepisach, w lym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajqc spetnienie katalogowych wymagan podstawowych oraz warunkow uzytkowych, zgodnie z przeznaczeniem obiektu, w tym dla osob
niepetnosprawnych, warunkow bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy,
ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz objetych ochronq konserwatorskq, mozliwosc utrzymania wtasciwego stanu technicznego, a takze poszanowania
interesu osob trzecich.
Zgodnie z ustawq Prawo budowlane, art. 7 ust.l pkt 1 i ust.2 pkt 1, przez przepisy
tecfiniczno-budowlane nalezy rozumiec warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z § 2 ust.l rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, 690 z pozn.zm.) przepisy tego rozporzqdzenia stosuje si? przy projektowaniu, budowie, rozumianej zgodnie z art. 3 pkt 6
ustawy Prawo budowlane, oraz przebudowie, a takze przy zmianie sposobu uzytkowania budynkow oraz budowli nadziemnych i podziemnych spetniajqcych funkcje uzytkowe budynkow, jak rowniez do zwiqzanych z nimi urzqdzen budowlanych oraz do
uzytkowanych budynkow istniejqcych.

Zakres stosowania Warunkow Technicznych
Z powyzszego wynika, iz Warunki Techniczne odnoszq sic? do budynkow nowowznoszonych oraz budynkow istniejqcych podlegajqcych przebudowie, nadbudowie, rozbudowie, odbudowie lub zmianie sposobu uzytkowania, a takze do budowli nadziemnych
i podziemnych spetniajqcych funkcje uzytkowe budynku np. pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w budynkach lub budowlach stacji metra, zgodnie z nowym rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane metra i ich usytuowanie. Budynki
i budowie, powinny spetniac wymagania okreslone w przepisach dziatu III rozdziatow
1,2,4, 5, 6 i 8 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, jesli
przepisy rozporzqdzenia nie stanowiq inaczej. Ponadto przepisy Warunkow Technicznych dla budynkow, zgodnie z ustaleniem § 207 ust.2, majq tez zastosowanie do uzytkowanych budynkow istniejqcych, jesli budynki te na podstawie przepisow rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.
nr 109, poz. 719), uznaje si? za zagrazajqce zyciu. Zmianq, dokonanq rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajqcym rozporzqdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 56, poz. 461), ktore weszto w iycie z dniem 8 Iipca 2009 r. rozbudowano
dotychczasowy katalog wymagan technicznych, ktore powinny spetniac uzytkowane
budynki istniejqce przez dodanie wymagania odnosnie do minimalnych szerokosci uzytkowych i maksymalnych wysokosci stopni schodow dla poszczegolnych typow budynkow,
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Prawa
budowlanego,
: -ych przypadkach, dopuszcza^ ^ c s c niespetnienia parametryczcureslonych wymagan techniczno-buwkinych dla budynkow. Ustawowo,
zgodnie z art. 9 ustawy Prawo budowlane, w szczegolnie uzasadnionych przypadkach jest mozliwosc odstqpienia od
obowiqzku spetniania okreslonych wymagan, pod warunkiem, ze odst?pstwo nie
powoduje zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia, w okreslonych przypadkach ograniczenia dost?pnosci dla
osob niepetnosprawnych oraz pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych

czoznawc? budowlanego i do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodniwszy nast?pnie z wtasciwq terenowo
komendq wojewodzkq Panstwowej Strazy
Pozarnej lub wtasciwym terenowo panstwowym inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu oceny(ekspertyzy).
Ta druga mozliwa droga prawna,
zgody a priori na odst?pstwo od reguty
obowiqzywania wymagan techniczno-budowlanych - z mocy samego rozporzqdzenia - dotyczy wytqcznie budynkow istniejqcych, dla ktorych projektowana jest nadbudowa, rozbudowa, przebudowa i zmiana
sposobu ich uzytkowania. Zgoda z mocy
rozporzqdzenia zostata podzielona na
dwa obszary oddziatywania i dotyczy:
1.

udynkow o powierzchni uzytkowej
nieprzekraczajqcej 1 0 0 0 m oraz
2. budynkow o powierzchni uzytkowej
przekraczajqcej 1 000 m , z wyjqt1 uzytkowych, a takze stanu srodowiska,
kami.
po spetnieniu okreslonych warunkow
Do obszaru pierwszego, zgody a priozamiennych. Ustawowa zgoda a priori na
ri na niespetnianie dowolnych wymagan
odst?pstwo nie ogranicza podmiotow techniczno-budowlanych, wtqczone zostaprawnych, odnosi si? zarowno do budyn- ty budynki, o ktorych mowa w art. 5 ust. 7
kow nowowznoszonych, jak i istniejqcych
pkt 1-4 i 6 ustawy Prawo budowlane tj.
przebudowywanych, rozbudowywanych, budynki: podlegajqce ochronie na podstaodbudowywanych, nadbudowywanych wie przepisow o ochronie zabytkow i opieoraz budynkow, dla ktorych zmienia si? ce nad zabytkami, uzywanych jako miejsposob ich uzytkowania.
sca kultu religijnego i do dziatalnosci reliW mysl ustawy Prawo budowlane gijnej, przeznaczonych do uzytkowania
zgody na odst?pstwo udziela bqdz odma- w czasie nie dtuzszym niz 2 lata(budynki
wia wtasciwy terenowo organ administracji tymczasowo uzytkowane), niemieszkalnych stuzqcych gospodarce rolnej, mieszarchitektoniczno-budowlanej, po uprzednim wystqpieniu do ministra wtasciwego, kalnych przeznaczonych do uzytkowania
nie dtuzej niz 4 miesiqce w roku (budynki
ktory przepisy techniczno-budowlane ustanowit o upowaznienie organu do przepro- okresowo uzytkowane np. budynki rekrewadzenia takiej czynnosci prawnej. Naj- acji indywidualnej). Obszar drugi, zgody
pierw jednak inwestor wyst?puje ze sto- a priori na niespetnianie wymagan techniczno-budowlanych, z wytqczeniem
sownym wnioskiem, spetniajqcym przewidziane prawem wymogi formalne, do zgody na niespetnianie wymagan charakterenowego organu administracji architek- terystyki energetycznej, odnosi si? wprost
toniczno-budowlanej, m.in. zawierajqcym do budynkow istniejqcych o powierzchni
przedstawiony przez projektanta dowod, uzytkowej przekraczajqcej 1 000 m .
iz wnioskowane odst?pstwo nie spowoduje
Rozdziatu na dwa obszary obowiqzynaruszen w / w wymagan podstawowych.
wania wymagan dokonano w trakcie
2

2

2

Niezaleznie od zasady ustawowej
implementacji dyrektywy 2 0 0 2 / 9 1 / W E
mamy w samym rozporzqdzeniu w spraParlamentu Europejskiego i Rady z dnia
wie warunkow technicznych, jakim powin16 grudnia 2002 r. w sprawie charakteryny odpowiadac budynki i ich usytuowanie styki energetycznej budynkow.
innq zasad? prawnq, z ktorej wynika mozOznacza to, iz w swiefle obowiqzujqliwosc niespetniania przepisow techniczno- cych przepisow - z mocy rozporzqdzenia
budowlanych
tego
rozporzqdzenia. - nie mozna przeprowadzic rozbudowy,
Z mocy przepisu wykonawczego, § 2 ust. przebudowy, nadbudowy czy zmiany spo2 i 3a, mozna nie spetniac wymagan sobu uzytkowania budynku o powierzchni
zawartych w Warunkach Technicznych, uzytkowej przekraczajqcej 1 000 m bez
w tym nie przestrzegac ustalen norm przy- obowiqzkowego dostosowania budynku do
wotanych, jesli projektant zaproponuje obowiqzujqcych wymagan energetycznych.
zamienne rozwiqzanie projektowe, zgodMozna to zrobic korzystajqc z zasady ustanie ze wskazaniami oceny (ekspertyzy) wowej w trybie art. 9 ustawy Prawo budowsporzqdzonej przez wtasciwq problemowo lane. Takie stanowienie prawa jest obarczojednostk? badawczo-rozwojowq albo rze- ne wadq, z uwagi na wyst?pujqcq dychoto2
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mi? i nie pozwala wypetniac prawidtowo
ustalen dyrektywy 2002/91 / W E .

Praktyka
Reguta obowiqzywania przepisow
techniczno-budowlanych i jej wyjqtki funkcjonujq w systemie prawnym budownictwa
od 1928 r. kiedy to okreslono je na mocy
Rozporzqdzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie
budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz.
U. nr 23, poz. 202). Jednakze dopiero
w dzisiejszych czasach mamy zgod?
a priori ustawodawcy na odst?pstwo oraz
usankcjonowanq prawem dychotomi?.
Mozliwosc korzystania z instytucji odst?pstwa jest ch?tnie wykorzystywana przez
inwestorow, niech?tnie zas przez projektantow. Inwestor uciekajqc od wysokich
kosztow przedsi?wzi?cia budowlanego
szuka oszczednosci, wymuszajqc na projektancie stosowanie rozwiqzan zamiennych. Urzqd, obstugujqcy ministra, ktory
przepisy techniczno-budowlane (Warunki
Techniczne dla budynkow) ustanowit, zalewa fala wnioskow o udzielenie upowaznienia dla organu do wydania zgody lub
odmowy na odst?pstwo od przepisow.
Wnioski dotyczq roznych zagadnien,
zarowno usytuowania budynkow na dziatce budowlanej i gabarytow budynkow,
uzbrojenia technicznego dziatki, wymagan jakie powinny spetniac budynki
i pomieszczania, ale takze wyposazenia
technicznego, szczegolnie w zakresie
wymagan wentylacji i klimatyzacji, instalacji gazowych na paliwa gazowe, urzqdzen dzwigowych, bezpieczenstwa pozarowego. Liczebnosc wnioskow wptywa na
czas ich rozpatrywania, urzqd robi co
moze, ale kilka poziomow realizacji procedury odst?pstwa robi swoje. Wedtug
oceny inwestorow sredni czas oczekiwania na urz?dowe zakonczenie rozpatrywania sprawy (otrzymanie postanowienia)
wynosi 3 miesiqce.
Powodem wyst?powania o udzielenie
zgody na odst?pstwo od przepisow techniczno-budowlanych (Warunkow Technicznych dla budynkow) jest rowniez,
w wielu przypadkach, niemoznosc projektantow efektywnego wykorzystywania
post?pu w dziedzinie projektowania architektonicznego i budowlanego oraz technology robot budowlanych. Obowiqzujqce
wymagania stanowiq istotnq barier? dla
nowoczesnych i innowacyjnych rozwiqzan
technicznych, ktore powinny bye skutecznie upowszechniane.
Ustawowa procedura odst?pstwa,
okreslona w art. 9 ustawy Prawo budowlane, odnosi si? rowniez do przepisow

techniczno-budowlanych tj. warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac
inne obiekty budowlane (niz budynek),
wydanych przez innych ministrow niz
minister wtasciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, ale w porozumieniu z nim. Wtasciwy
organ musi skierowac zatem wniosek
o udzielenie upowaznienia dla organu do
wydania zgody lub odmowy na odstepstwo od przepisow do wtasciwego ministra, ktory przepisy ustanowit. Prawidtowego adresata postepowania w zakresie
ubiegania si? o odstepstwo okreslajq
przepisy ustawy Prawo budowlane - art.
9 ust. 2 i 3, oraz rozporzqdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
- § 12, w brzmieniu ustalonym przez
rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajqce
rozporzqdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie , ktore weszto
w zycie z dniem 8 Iipca 2009 r. Zgodnie
z ust. 1 § 12 w / w rozporzqdzenia przy
projektowaniu usytuowania budynku na
dziatce budowlanej, nalezy uwzgledniac
postanowienia przepisow odrebnych
okreslajqcych dopuszczalne odlegtosci
niektorych budowli od budynkow.
W praktyce czesto wniosek, ktory
powinien bye kierowany do ministra, ktory
przepisy techniczno-budowlane ustanowit
np. do ministra wtasciwego do spraw
gospodarki z racji przedmiotu odst?pstwa
wynikajqeego z regulacji warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe, trafia btednie do ministra wtasciwego do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej, co przedtuza czas oczekiwania inwestora na urzedowe zakonczenie rozpatrywania sprawy
(wydanie postanowienia).

Wnioski
Uzytkownicy przepisow technicznobudowlanych dzielq si? na zwolennikow
przepisow celowosciowych i przepisow
parametrycznych. Formuta celowosciowa,
niewqtpliwie elastyczniejsza, ma wiele stabych stron. Podstawowq jej stabosciq jest
oparcie na zaufaniu do uczestnikow procesu budowlanego, przez co w przypadku
konfliktu bezposrednich uczestnikow procesu lub naruszenia interesow osob trzecich nie pozwala na tatwe okreslenie winnego i przedmiotu zaniedban. Formuta
celowosciowa nie pozwala na tatwe i precyzyjne znalezienie podstawy formalnej
wymaganego poziomu technicznego, za
to nie wymaga instytucji odst?pstwa. Parametryczna formuta jest formutq scisle technicznq, praktycznq z inzynierskiego punktu widzenia, jednakze wymaga ustalenia
zasad post?powania, kiedy sq istotne
powody uniemozliwiajqce spetnienie okreslonych wymagan. Praktyka stosowania
pokazuje, iz zasada a priori powoduje
upowszechnianie stosowania odst?pstwa
od okreslonych wymagan techniczno-budowlanych. To co w mysl ustawodawcy
miato bye wyjqtkiem jest obecnie praktykq
stosowania.
W 2008 r, na zlecenie resortu infrastruktury, Instytut Techniki Budowlanej
przygotowat swoja wizje przepisow techniczno-budowlanych, dzielqc przepisy na
dwie czesci: cz?sc obligatoryjnq oraz
cz?sc opcjonalnq. Przywotywani juz tworcy przepisow w okresie dwudziestolecia
miedzywojennego zastosowali inne rozwiqzanie. Szczegotowymi przepisami(warunkami) okreslono marginesy odst?powania, z mocy przepisu, od konkretnych
wymagan. Moze warto rozwazyc powrot
do tej formuty. Dyskusja na temat filozofii
stawiania wymagan bedzie si? pewnie

STOWARZYSZENIE NOWOCZESNE BUDYNKI

SNB

toczyta w ramach, organizowanej przez
Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki,
interdyscyplinarnej platformy wspotpracy
srodowiska budowlanego na rzecz poprawy stanowienia i wdrazania przepisow
techniczno-budowlanych do uczestnictwa,
w ktorej wszystkich zainteresowanych
zapraszamy.
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zaplecze eksperckie na potrzeby rozwoju, wdrazania i promocji Mechanizmu
Prekonsultacji. W zatozeniu Mechanizm Prekonsultacji jest formula, wspotpracy
srodowiska budowalnego w celu eksperckiego wsparcia resortu wtasciwego

Stowarzyszenie
Nowoczesne Budynki

w procesie stanowienia przepisow techniczno-budowlanych na potrzeby rozwoju nowoczesnego budownictwa w Polsce. Intencja. SNB jest podkreslenie
znaczenia efektywnego dialogu z administracji rzadowa, dzi^ki

dzialaii catego srodowiska na rzecz poprawy istniejqcych regulacji, gdyz no-

nie interdyscyplinarnej platformy srodowiskowej na rzecz poprawy stanowienia

woczesne podejscie do rozwiazan techniczno-budowlanych wymaga spojrze-

i wdrazania prawa w obszarze budownictwa, a w szczegolnosci przepisow

nia na budynek catosciowo.

techniczno-budowlanych. SNB zrzesza osoby z szeroko pojetego rynku bu-

Koncepcja

Mechanizmu

Prekonsultacji to autorska propozyeja SNB na

dowlanego, m.in.: przedstawicieli organizacji branzowych, specjalistow produ-

konsolidacje. dziafati srodowiska budowlanego w celu identyfikacji bieza,cych

centow i dostawcow wyrobow budowalnych, biur projektowych czy ekspertow

problemow w stosowaniu Warunkow Technicznych (Rozporzqdzenia Ministra

akademickich maja.cych na uwadze przejrzystosc, jednoznacznosc, aktualnosc

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

i przewidywalnosc krajowych przepisow techniczno-budowlanych. Dziatania

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690

SNB sa, ukierunkowane na podnoszenie jakosci budynkow w Polsce i promocje.

z pozn.zm.)) poprzez e-ankiete. umieszczona. na dedykowanej stronie http://

innowacyjnych technik i technologii w budownictwie z poszanowaniem celow

prekonsultacje.pl/ oraz wypracowanie wspolnego podejscia dla przeprowad-

bezpieczeiistwa uzytkownikow oraz ochrony srodowiska.

zania cyklicznych aktualizacji przepisow techniczno-budowlanych w Polsce.

SNB zostato powotane do zycia w 2 0 1 0 r. Obecnie rozwijana jest siec firm
wspieraja,cych i organizacji wspotpracuja.cych z SNB, tworza,cych jednoczesnie
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integracji

Celem powotania Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki (SNB) jest stworze-

W tym celu SNB przygotowato jednolity test Warunkow Technicznych, dost^pny
na http://snb.org.pl/.

INgfffflL 7 - 8 / 2 0 1 1

www.informacjainstal.com.pl

