Jak zbudować dom bez pozwolenia
2

W ostatnim czasie sporo mówi się o domach do 70 m , na które inwestor nie będzie miał konieczności uzyskania
pozwolenia, w nomenklaturze prawniczej, na który nie będzie wydawana decyzja administracyjna- pozwolenie na
budowę. W związku z tym, postanowiliśmy się lepiej przyjrzeć wskazanym regulacją i sprawdzić o co tyle szumu,
jednocześnie przybliżając tę tematykę.
Jak było do tej pory?
Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. prawo budowlane możliwe było posadowienie na swojej
nieruchomości bez pozwolenia możliwe było maksymalnie domku rekreacyjnego do 35 m2, a także m.in. garaży,
wiat, słupów energetycznych, wiat czy pergoli, tarasów do 35 m2.
Powyższe wymagało jedynie zgłoszenia. W zgłoszeniu należało określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania
robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia a także wymagane oświadczenia.

Obecnie
Ustawodawca rozszerzył katalog wskazany w art. 29 ust. 1 o pkt 1a brawa budowlanego, gdzie nie wymaga uzyskania
pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenia budowa wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków
mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości
na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia
własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.
Wybudowanie takiego domu nie będzie wymagało od nas zatrudnienia kierownika budowy ani też prowadzenia
dziennika budowy- tak jak w przypadku budowy domu jednorodzinnego.
Procedura zgłoszenia
Zgodnie z art. 30 prawa budowlanego zgłoszenia dokonuje się organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich
rozpoczęcia.
Do zgłoszenia załączyć należy oświadczenia:
1. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
2. oświadczenie inwestora, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb
mieszkaniowych,
3. przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,
4. dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna,
5. projekt budowlany.
Zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych
Ustawodawca przewidział, że wskazana budowa może być realizowana wyłącznie w celu zaspokojenia własnych
potrzeb mieszkaniowych inwestora. Taka regulacja związana jest zapewne z uniemożliwieniem budowy domów do
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70 m deweloperom tj. podmiotom, które zawodowo zajmują się budową i sprzedażą nieruchomości. Co za tym idzie,
dom ten może wybudować wyłącznie osoba fizyczna. Aczkolwiek ustawodawca nie wyłączył możliwości obrotu
wskazanymi nieruchomościami. Wbrew ogólnej opinii panującej w społeczeństwie taki dom może zostać zbyty w
drodze sprzedaży, nie ma także zakazu wynajmu takiej nieruchomości.
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W związku z tym, osoba fizyczna może posadowić na swojej nieruchomości dom do 70 m a następnie go zbyć. Brak
regulacji może niewątpliwie stanowić lukę prawną, która niebawem Zostanie usunięta, jednak na ten moment
zarówno sprzedaż jak i najem są dozwolone.
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Przejecie obowiązków kierownika budowy
Środowisko architektoniczne i budowlane mocno krytykuje wprowadzone regulacje. Przede wszystkim wskazują on
na brak podmiotu odpowiedzialnego za wybudowane nieruchomości, ustawodawca dopuszcza możliwość
posadowienia domu bez udziału specjalistów w tym zakresie, a inwestor składa wyłącznie oświadczenie, że
przejmuje odpowiedzialność, za kierownika budowy, a co za tym idzie osoby bez wyksztalcenia i umiejętności
budowlanych będą mogły wybudować dom.
W tym miejscu warto wskazać jakie obowiązki przyjmuje na siebie kierownik budowy:
Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy zgodnie z art. 22 prawa budowlanego:
1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się
na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;
2) prowadzenie dokumentacji budowy;
3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu
budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym technicznobudowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: przy
opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich
poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno, przy planowaniu czasu
wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;
5) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
6) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;
7) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;
8) zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10;
9) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz
bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
10) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z
powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem
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11) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
12) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź
zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i
sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru;
13) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
14) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie
inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.
Ustawodawca w żaden sposób nie zmodyfikował obowiązków kierownika budowy w kontekście inwestora, który
będzie budował dom do 70 m2 co za tym idzie inwestor ten będzie zobowiązany wypełniać powyższe obowiązki, z
wyłączenie wpisów w dziennik budowy, który nie będzie musiał być prowadzony.
Podsumowanie
Środowisko architektoniczne i budowlane na wieść o zmianie przepisów wielokrotnie wyrażało swój sprzeciw. Czy
słusznie? Naszym zdaniem jak najbardziej. Wskazana regulacja jest mocno nieprecyzyjna, a usunięcie z placu
budowy specjalistów i przeniesienie tej odpowiedzialności na przeciętnego obywatele może nieść za sobą opłakane
skutki w zakresie bezpieczeństwa. A to właśnie bezpieczeństwo powinno górować nad ewentualnym zyskiem
związanym z budową.
Czas pokaże nam, czy wskazana regulacja faktycznie będzie realizowana przez obywateli, z naszej strony radzimy
Państwu dobrze przemyśleć kwestię budowy takiego domu, a podejmując się jej, nie rezygnować z pomocy
specjalistów.
Przepisy wchodzą w życie 3 stycznia 2022 r.
Marlena Laskowska
Aplikant radcowski
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