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Pan

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński

Prezes Krajowej Rady 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Dotyczy: pisma z dnia 24 marca 2020 r., znak; Ldz.P-0712-0012(1)/20 P/2538/20.

Szanowny Panie Profesorze,

w odpowiedzi na ww. pismo, na wstępie dziękuję za przedstawione propozycje i deklarację współpracy.  

Jednocześnie, w zakresie dotyczącym właściwości Ministra Rozwoju, uprzejmie przedstawiam następujące 

wyjaśnienia.

Odnosząc się do pkt 3 przedmiotowego pisma dotyczącego wydłużenia okresu vacatio legis ustawy 

z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 471), dalej jako „ustawa z dnia 13 lutego 2020 r.”, i wydłużenia okresu w którym można będzie 

składać dokumentacje do pozwolenia na budowę na aktualnie obowiązujących zasadach, należy mieć na 

uwadze przepisy przejściowe zawarte w ww. nowelizacji.

I tak art. 25 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. stanowi, że do spraw uregulowanych ustawą zmienianą w art. 1, 

wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisy ustawy zmienianej 

w art. 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.

Następnie zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku 

o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy może dołączyć projekt budowlany 

sporządzony na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Ponadto art. 27 ust. 1 i 2 stanowi, że do zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt 

budowlany sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 25 i art. 26,

2) dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na 

budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia

- przepisy ustaw zmienianych w art. 1-4, art. 6 oraz art. 8-24 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.
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Jeżeli projekt budowlany, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzgodnienia na podstawie przepisów ustaw 

zmienianych w art. 2 oraz w art. 3, uzgodnień tych należy dokonać na podstawie przepisów tych ustaw 

w brzmieniu dotychczasowym.

Z przywołanych przepisów wynika, że do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie 

ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. (tj. do dnia 19 września 2020 r.) stosuje się przepisy prawa budowlanego 

w brzmieniu sprzed nowelizacji.

Powyższe przepisy przewidują także że w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy 

z dnia 13 lutego 2020 r., czyli od 19 września 2020 r. do 19 września 2021 r. inwestor do wniosku 

o pozwolenie na budowę, wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego oraz do zgłoszeń budowy będzie 

mógł załączyć projekt budowlany w starej formule.

W związku z powyższym Ministerstwo Rozwoju nie widzi potrzeby wydłużania okresu vacatio legis ustawy 

z dnia 13 lutego 2020 r. Ponadto, należy mieć na uwadze że wielu inwestorów oczekuje na wejście w życie 

znowelizowanych przepisów, chociażby z powodu zwolnienia kolejnych rodzajów zamierzeń budowlanych 

z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub z obowiązku dokonywania zgłoszenia robót budowlanych, 

liberalizacji podejścia do istotnych odstąpień od projektu budowlanego, zwiększenia stabilności decyzji 

administracyjnych w procesie budowlanym oraz wprowadzana uproszczone postępowanie legalizacyjne 

w stosunku do samowoli budowlanych od których zakończenia budowy upłynęło 20 lat.

Z poważaniem 
z up. Ministra
Robert Nowicki
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]


