
Polish Construction ReviewNumer 3 (60)

16 PMR
www.pmrcorporate.com

Aby przeprowadzić prawidłową 
pod względem formalnym zmianę 
zatwierdzonego projektu budow-
lanego, niezbędne jest dokonanie 
kwalifikacji zaistniałego odstąpie-
nia jako istotnego lub nieistotnego 
w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo�
budowlane (Dz.U. z 200� roku, Nr 
207, poz. 2016 z późn. zm.) (dalej 
Prawo�budowlane).

 Zagadnienie odstąpienia od 
zatwierdzonego projektu budowla-
nego reguluje art. �6a Prawa�budow-
lanego. Przepis ten, choć wielokrot-
nie nowelizowany, nadal pozostaje 
niejasny i budzi poważne wątpliwo-
ści. Zamysłem ustawodawcy przy 
wprowadzaniu przedmiotowego 
postanowienia było przeciwdzia-
łanie samowoli budowlanej, pole-
gającej między innymi na istotnym 
odstąpieniu od zatwierdzonego pro-
jektu budowlanego poprzez umoż-
liwienie jej „legalizacji”. Stąd, co 
do zasady ustawodawca przyjął, 
iż istotne odstąpienie od zatwier-
dzonego projektu budowlanego 
lub innych warunków pozwolenia 
na budowę jest dopuszczalne jedy-
nie po uzyskaniu decyzji o zmia-
nie pozwolenia na budowę (art. �6a 
ust. 1 Prawa� budowlanego). Przy 
czym, w takim przypadku usta-
wodawca uznał, iż postępowanie 
w zakresie decyzji pozwolenia na 
budowę stosuje się odpowiednio 
do zakresu zmiany tejże decyzji. 

Jednakże, w żadnym przepisie nie 
została wskazana definicja „istot-
nego odstąpienia”, co wprowadza 
element niepewności w działaniach 
inwestora oraz pozostawia w rękach 
właściwych organów instrument dla 
uznaniowego rozpoznania sprawy. 
W takim przypadku, modyfikując 
zatwierdzony projekt budowlany, 
inwestor obarczony zostaje ryzy-
kiem związanym z konsekwencją 
braku akceptacji ze strony organu 
w przypadku odmiennej kwalifika-
cji danego odstąpienia.

Próbę wskazania okoliczności, 
w których dane odstąpienie zosta-
nie uznane za „istotne” ustawo-
dawca podejmuje w art. �6a ust. 5 
Prawa�budowlanego, poprzez wska-
zanie, iż „nieistotne” odstąpienia od 
zatwierdzonego projektu budowla-
nego lub innych warunków pozwo-
lenia na budowę nie wymagają 
uzyskania decyzji o zmianie pozwo-
lenia na budowę o ile nie dotyczą 
zakresu objętego projektem zago-
spodarowania działki lub terenu, 
charakterystycznych parametrów 
obiektu budowlanego tj. kubatury, 
powierzchni zabudowy, wysokości, 
długości, szerokości i liczby kon-
dygnacji oraz zapewnienia warun-
ków niezbędnych do korzystania 
z tego obiektu przez osoby nie-
pełnosprawne, zmiany zamierzo-
nego sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego lub jego części, jak 
również ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
lub decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu. 
Ponadto, odstąpienie będzie uznane 
za istotne, jeżeli wymaga uzyska-
nia opinii, uzgodnień, pozwoleń 
i innych dokumentów wymaganych 
przepisami szczególnymi. 

Nieistotne odstąpienie od 
zatwierdzonego projektu budowla-
nego lub innych warunków pozwo-
lenia na budowę nie wymaga uzy-
skania decyzji o zmianie pozwolenia 
na budowę. Jednakże, okoliczność 
nawet nieistotnego odstąpienia od 
zatwierdzonego projektu budow-
lanego musi zostać odnotowana 
przez projektanta w dokumentacji 
projektowej w postaci stosownego 
zapisu oraz rysunku. Należy stwier-
dzić, iż ostatnia nowelizacja Prawa�
budowlanego znacząco poszerzyła 
uprawnienia projektanta, gdyż 
umożliwiła mu dokonywanie kwa-
lifikacji zamierzonego przez inwe-
stora odstąpienia. Jednakże, w przy-
padku braku klarownych definicji 
istotnego i nieistotnego odstąpie-
nia od zatwierdzonego projektu 
budowlanego w Prawie� budowla-
nym, wiążąca i ostateczna ocena 
nadal pozostaje w rękach odpo-
wiednich organów, które kwalifi-
kując dane odstąpienie odmiennie 
mogą, między innymi, wstrzymać 
prowadzenie robót budowlanych 
oraz nakazać wykonanie projektu 
zamiennego.
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Odstąpienie od zatwierdzonego 
projektu budowlanego

Niejednokrotnie podczas realizacji określonego zamierzenia budowla-
nego z różnych względów inwestor musi rozważyć czy możliwa jest modyfi-
kacja projektu budowlanego tak, aby inwestycja w pełni odpowiadała jego 
aktualnym potrzebom oraz jakie kroki musi podjąć, by w przypadku odstą-
pienia od zatwierdzonego projektu budowlanego jego działania nie zostały 
zakwestionowane przez właściwy organ. 
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To introduce a formally correct 
change in an approved construction 
design, it is necessary to determine 
whether the intended deviation is 
material or immaterial under the 
provisions of the Construction Law 
of 7 July 1994 (Dz.U. of 200�, No. 
207, item 2016, as amended), herein-
after referred to as the “Construction 
Law”.

The issue of deviation from 
an approved construction design 
is addressed in Art. �6a of the 
Construction Law. Though the stat-
ue’s provisions have been amended 
several times, they remain unclear 
and are a source of serious doubts. 
The legislator’s intent in introducing 
the said provisions was to counteract 
lawless construction consisting in, 
among others, the introduction of 
a material deviation in an approved 
construction design, by providing 
a mechanism for legalising devia-
tions. Thus, as a rule, the legis-
lator provided that a material devia-
tion from an approved construction 
design or other construction permit 
condition is allowed only upon 
the obtainment of a construc-
tion permit change decision (Art. 
�6a.1 of the Construction Law). 
Furthermore, the legislator deter-
mined that the proceedings relating 
to the construction permit deci-
sion apply accordingly to the scope 
of the change thereof. However, 
there is no definition of a “mate-
rial deviation” anywhere; this has 

been a source of uncertainty that 
has plagued investors’ actions and 
equipped the competent authorities 
with an instrument of discretionary 
decision-making. As a result, an 
investor who modifies an approved 
construction design must bear the 
risk of potential repercussions of the 
authorities’ refusal to accept a given 
change if the authorities determine 
that it should be categorised differ-
ently.

In Art. �6a.5 of the Construction 
Law, the legislator has attempted 
to list the circumstances in which 
a given deviation will be deemed 
“material” by specifying that an 
“immaterial” deviation from an 
approved construction design or 
other construction permit condi-
tion does not require a construction 
permit change decision, as long as it 
does not concern the scope of spatial 
planning relevant to the lot or plot of 
land which a given design concerns, 
typical structural parameters, i.e. 
cubature, built-up area, height, 
length, width, number of storeys, 
and measures ensuring the disabled 
access to the facility, changes in the 
designated purpose of a building or 
part thereof, as well as specifications 
of the local land development plan or 
outline planning decision (WZiZT). 
Furthermore, a deviation is material 
if to introduce it, the investor must 
secure opinions, approvals, permits 
or other documentation required 
under specific regulations. 

An immaterial deviation from 
an approved construction design or 
other construction permit condition 
does not require a construction permit 
change decision. Nevertheless, the 
designer is required to make a note 
in the project design documentation 
on even an immaterial deviation from 
an approved construction design, 
by making the relevant entry and 
drawing. To note, the most recent 
amendment to the Construction 
Law has materially broadened the 
designer’s scope of competence, as 
it permits him to classify a devia-
tion that an investor intends to 
introduce. However, in the event 
of the absence of a clear definition 
of a material and immaterial devia-
tion from an approved construction 
design in the Construction Law, 
the binding and final assessment 
continues to remain in the hands of 
the competent authorities which, if 
they classify a given deviation differ-
ently have the power, among others, 
to suspend construction work or 
order the preparation of a substitute 
design.
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Deviating from an approved 
construction design

Many times in the course of the execution of a specific construction 
project, various reasons will prompt an investor to consider whether it is 
possible to modify a construction design as to make the investment better 
conform to his current needs and what steps must be taken to ensure that if 
he does decide to deviate from the approved design, his actions will not be 
challenged by the competent authorities.
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