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W odpowiedzi na Pismo Z dnia 2l lutego 20l't r.. znak: l'dz. 085/KRlA/20l4/\'. pŹedstawiam

następującc stano\ł'isko'

Przepis ań' 33 st' l usta\ł- z dnia 7 lipca l994 r' Pralvo budowlane (Dz. U' z20l3 r' poz' 1409 Ż

póŹn. znr') wyraża zasadę' że pozwolenic rra budo*'ę po*'inno obejmolvać cłłe zamierzenie budo*4ane, a

tylko tv Przypadku zanrierzenia wieloobiektowego roże być dzielone- PŹedstl\\ienie ZalllicrŻoliJ
budo\ĄIaDego powinno znaleźć swoje odzwicrcicdlęn;e w projekcie zagospodarowania dzialki itelenu
stanowiąoym cZęść proiekfu budo\Ą'lanego'

Wyrlagania' jakie powinien spehiać projekt budowlany' w tym proiekt zagospodarowania działki
lub tel€nu. oklęśla 1ń. 3Żl ust' 3 pkt l usta\y _ Prawo budowlane, a Uszczegóławia rozporządzonię Ministla
Tlansportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Z dl1ia 25 kwiętnia 20]2 l' \ł'sprawie śZczegółowcgo
zakresu i fbnny projeklu budowlanęgo (Dz' U' poz' 462 z późn' zm')

Zgodnic Z ś 8 ust' ] pkt 6 \\,w' rozporządzcnia, część rysunkorva projek1u zagospodarowania dzia]ki
lUb terenu powinna określać m'in- układ sieci i il1stalacii uzbrojenia terenu. przedstawiony Z prŻyłączami do
odpolviednich sieci zewnętrznych i rvewnętrznych oraz urządzeń budowlanych. Należyjednak zauważyć' Że

$ 8 ww' rozporządzeDia odwohlje się do ś 7, z któręgo lv1'nika, że rv)magania rozporządzenia dotyczące
projektu Żagospodarowania działki lub terenu nalez).- spehić uwZględniająo \Ą'szczególności ccchy danego
obiektu budowlanego' takiejak przeznaczenię. sposób uż}tkowania' Żlożoność rozwiązań technicznych, oraz
rodzaj i specylikę obiektu budowlanego' Rów|icŹ zgodnię 7 ań' 34 us1. 2 Plawa budowlanego, zakres i t|eść
projektu bUdowlanego pow;nny być dos1osowane do spccytlkj i charakteru obiektu'

Zatem z \\,w' przcpisów nie *'-vnika oborviązek Zamieszczania w każdyrn projekcie
zagospodaro'r,r,ania dzia]ki lub tercnu poszczególnych rodzajórv przyłączy' Decyzja o tym'.iakie i cz-v lv
ogóle przy14cza lnają znajdować się w budynku, Dależy do in\łcstora i każdorazo\\'o uzależniona jest od
spccytlki konkretnego obiekt .

Ponadto należy podkrcślić. że inwestol określa zakres planowanych rcbó1 budowlanych wc wniosku
o pozrvolenie na budorł'ę' organ administracii architektoniczllo_budowlanei wydając pozwolęnie na budowę
ZwiŁanyjcst tręścią wniosku Zlożonego przez inrvestora. T-r'nr samyll iDwestor n1oże dołączyć do \łniosku
o pozlvolenie na budowę projekt budowlany. w któryln nie są przewjdziane pr'zyłącza. Uzyskanie
pozlvolcnia na budovę jest p.a!ven. a nic oborviązkiem inwestola, wobec te8o gdy clrcc on wystąpić z
rvnioskiem o pozwolenic na budo$ę bud}Dku bez prz}łalzy' organ nio może lnu tego pra$'a ograniclać,jeśli
projekt.iest kompletny, a Projektant i splawdzaiąc!', Zgodnie z ań' 20 ust.4 ustawy Prarvo budolvlane.
ośrł'iadczyli' Źe projekt sporządzolrc zgodnie z oborviązującylni przepisami olaz Zasadami wicdzy
technicznej.



W zrł,i4zku z powyżsŻynr' w zaleŹności od woli inl,estora. może oD objąć iednym wnioskicm o
pozwolellie na budo\łę wykonanie obiektu budolvlanego (objętego obowiąZkienl uzyskania poz\rcleDia Da

budo*,ę) wraz z ptzyłączamj (obięt}mi możli$,ością zgłoszenia)' jak rólvnicż możo Nykonać obiekt
hrdo\! lan) he/ tr/\ L./).

Zatcnr rv prz;'padku, gdy inrves1or ZłoŻył wniosek o wydanie decy7ji o pozrł'oleniu na budowę
obiektu budo\!lanego wraz z prz}'lączani, organ administracji alchilektoniczno budowlanoi powiniell
rczpatrryć takie przedsięrvzięcie W ramach .iednego postępowania adminis1rac)'jnego objąć całość
pozwolenicln na budowę. W uzasadnieniu dec}Żjj właściwy organ powjnien ['tedy wskaŻać,'że loboty
budolvlane oĘęte projektem. którc mogą być ręali7o\\'ane \\' ramaoh zgłoszenia' Żostal'v przyięte bez
sprzoci\łu wlaz z robotani \,vymagającymi pozwolcnia na budowę.

Natomiast w przypadku. gd1' budo*,a plzylączy na rrastą)ić w późniejs7!'lll terminie, \łó\\'czas
inwestor. w świetle pżcpisów usta\ły _ Prawo budolr'lane' nla do lvyborll d\!a tryb)r 1vykonania wzł1ąc7^:
na podsta*,ie zgłoszenia (zob' ań. 29 ust. l pkt 20 w zw' z ań' 30 us1' l Pkt la w!v' Ustawy) lub bez
zglosŻenia (zob. ad. 29a ww. ustawy)'

Jednocześnie plagnę zapewnić, że w ttakoie najbliższej narady z olganami adnrinistracii-
architektoniczno budowlaiej i 

']adzoru 
budolvlancgo. która odbędzie się rv dniach 7 9 klvietnia 20l4 r' w

KaZimicrzu Dolnym, otnówię przedmiotowe Zagadnienie'
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