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Wybór najważniejszych wniosków z opracowania 

Polskiego Związku Firm Deweloperskich 
 

1. Problem braku gruntów inwestycyjnych na rynku 

Jednym z istotniejszych problemów rynku nieruchomości jest wyczerpywanie się 

zasobów gruntów, na których mogą powstawać inwestycje. Drogą do  

zwiększenia ich liczby jest więc ułatwienie dostępu do zasobu – przez 

odblokowanie gruntów Skarbu Państwa oraz gruntów spółek Skarbu Państwa. 

Brak dostępnych gruntów powoduje pośrednio notowany od wielu lat stały 

wzrost cen mieszkań i utrudnienia w realizacji przedsięwzięć komercyjnych na 

polskim rynku. Uwolnienie zasobów ziemi, będącej obecnie w posiadaniu Skarbu 

Państwa, może być więc jedną z dróg do zwiększenia dostępności mieszkaniowej 

i pozytywnego oddziaływania na cały rynek nieruchomości. 

 

Potrzebne jest przyspieszenie procedur związanych z rozpoczynaniem nowych 

inwestycji zwłaszcza w obszarze uchwalania nowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, wydawania decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji o 

uwarunkowaniach środowiskowych. 

 

Należy rozważyć także dalsze poluzowanie przepisów dotyczących obrotu ziemią 

rolną, zwłaszcza w granicach administracyjnych miast (należy zauważyć, że taki 

ruch nastąpił już w 2019 i można w przyszłości oczekiwać jego pozytywnych 

efektów w najbliższych latach).  

2. Zaangażowanie deweloperów komercyjnych w program M+ 

Najbardziej realnym modelem włączenia deweloperów do programu M+ wydaje 

się model, w którym Skarb Państwa (a także spółki Skarbu Państwa) przeznaczają 

na sprzedaż swoje grunty w zamian za wynagrodzenie, na które składają się (1) 

mieszkania o określonych parametrach i w określonej liczbie oraz (2) część 

gotówkowa. Deweloper na etapie zakupu nieruchomości wnosi część 

gotówkową oraz zabezpieczenie wartości mieszkań, które później mają być 

przekazane na rzecz programu M+. Mieszkania mogą być dostarczone przez 

dewelopera na danej działce lub innej inwestycji w ramach tej samej gminy. 

3. Ewentualna reforma ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym 

Przy reformowaniu przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania 

przestrzennego należy zapewnić odpowiednią podaż gruntów budowalnych, 

które byłby dostępne nie tylko teoretycznie, ale także w rzeczywistości.  

 

Ewentualne ograniczanie stosowania warunków zabudowy musi odbywać się 

przy jednoczesnym wprowadzenia instrumentów zamiennych. W obecnym 

stanie rzeczy – wg danych Polskiej Akademii Nauk – 51% inwestycji wznoszonych 

jest w oparciu o ww. decyzje, a średnie pokrycie miejscowymi planami 
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zagospodarowania przestrzennego w kraju to mniej niż 30%, a w miastach 

wojewódzkich wynosi jedynie ok. 42% ich powierzchni1.  Ewentualna reforma 

musi być wprowadzona w sposób racjonalny z odpowiednio długim, kilkuletnim 

vacatio legis. 

4. Nowelizacja Zespołu ds. Warunków Technicznych 

W toczących się pracach nad nowelizacją rozporządzenia ws. warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie należy 

uprościć szereg przepisów i zwiększyć możliwości stosowania rozwiązań 

zamiennych, aby ograniczyć rosnące koszty.  

5. Ustawa deweloperska 

Czynnikiem, który może przyczynić się do wzrostu cen mieszkań w przyszłości są 

plany nowelizacji tzw. Ustawy deweloperskiej. Przedstawione dotychczas 

projekty regulacji zakładają powstanie Deweloperskiego Funduszy 

Gwarancyjnego z obowiązkową składką opłacaną od każdego mieszkania w 

wysokości 3% wartości, w przypadku najczęściej stosowanego otwartego 

mieszkaniowego rachunku powierniczego. Dodatkowo projekt nowelizacji 

przewiduje wiele postanowień, które istotnie utrudniają funkcjonowanie branży 

przy jednoczesnym braku adekwatnych korzyści dla nabywców.  

Od chwili wprowadzenia ustawy deweloperskiej na rynku przeprowadzono 

bezpiecznie ok. 600 tys. transakcji. W 2019 nastąpiła pierwsza upadłość 

dewelopera prowadzącego inwestycje na otwartym mieszkaniowym rachunku 

powierniczym i przebieg postępowania wskazuje, że nabywcy w najgorszym 

scenariuszu otrzymają zwrot wszystkich wpłaconych środków, a w najlepszym 

otrzymają mieszkania. Analiza tego przypadku powinna stanowić bazę do 

formułowania ewentualnych postulatów nowelizacyjnych.  

6. Problemy z finansowaniem infrastruktury w miastach  

Widocznym na rynku nieruchomości problemem jest arbitralne nakładanie na 

firmy deweloperskie (a więc pośrednio na ich klientów) obowiązków związanych 

z budową infrastruktury. W obecnym stanie prawnym szeroko wykorzystywany 

w tym celu jest m. in. art. 16 Ustawy o drogach publicznych2. Przywołany przepis 

służy samorządom, którym brakuje środków na przygotowanie terenów dla 

nowych mieszkańców i użytkowników obiektów komercyjnych. Inwestor zostaje 

zobligowany do samodzielnego ponoszenia nakładów na infrastrukturę, mimo że 

taka inwestycja podnosi jakość całej okolicy – co przede wszystkim służy gminie i 

jej mieszkańcom. Brak regulacji ustawowych skutkuje całkowitą arbitralnością po 

stronie władz miejskich i brakiem przewidywalności kosztów po stronie 

inwestorów. 

 
1 Dane na podstawie dostępu do informacji publicznej, Ranking Miast PZFD 
2 Art. 16 ust. 1 Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją 
niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. (Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych, Dz.U.2018.0.2068) 
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7. Problemy z punktu widzenia strony wykonawczej 

Uwagi strony wykonawczej zostały przedstawione przez Polski Związek 

Pracodawców Budownictwa i zostały zamieszczone w Części IV wraz 

z podsumowaniem i wnioskami. 

Część I – Istotne bariery rozwoju rynku 

I. Stan rynku mieszkaniowego 
 

Całkowita produkcja mieszkaniowa liczona jako mieszkania oddane do 

użytkowania w Polsce w 2020 r. sięgnie ok. 200 tys. mieszkań, z czego ok. 125 

tys. wyniesie produkcja deweloperska3. Będzie to najlepszy wynik od ponad 30 

lat. Jest on rezultatem dużej liczby rozpoczynanych budów w latach 

poprzednich, zwłaszcza w 2017 roku, który był także historycznie najlepszym 

rokiem sprzedaży dla branży deweloperskiej. W 2020 roku należy oczekiwać 

niewielkiego spadku liczby mieszkań oddanych do użytkowania, niemniej wciąż 

będzie utrzymywać się na rekordowo wysokich poziomach. Średnia liczba takich 

mieszkań, licząc od1989 r. wynosi ok. 140 tys. rocznie. Obrazuje to wyraźnie, że 

obecne wyniki budownictwa mieszkalnego stoją na wysokim poziomie. 

Na koniec 2020 roku zasoby mieszkaniowe Polski powinny sięgnąć 14,6 mln 

mieszkań. Da to wskaźnik 384 mieszkań na 1000 mieszkańców przy średniej 

unijnej wynoszącej ok. 4354. Narodowy Plan Mieszkaniowy zakłada osiągnięcie 

średniej unijnej do 2030 roku. Byłoby to możliwe przy utrzymaniu średniego 

poziomu produkcji na poziomie 220 tys. mieszkań rocznie5 dla najbliższej dekady, 

co stanowi ogromne wyzwanie.  

Deweloperzy odpowiadają obecnie za 

62,5% produkcji, budownictwo 

indywidualne to 34,2%, społeczne 

czynszowe 1,3%, spółdzielcze 1%, 

komunalne 0,8% oraz zakładowe 0,2%.  

Średni czas budowy wyniósł 39,4 miesiąca. 

Dla budynków wielorodzinnych było to 

23,4, a jednorodzinnych 48,4 miesiąca. 

Należy przy tym zauważyć, że jest to okres 

samej budowy, a czas przygotowania nie 

jest mierzony precyzyjnymi badaniami, choć 

z bardzo dużą pewnością należy przyjąć, iż 

 
3 Na dzień sporządzenia niniejszego dokumenty GUS prezentował dane za pierwsze III 
kwartały 2019 r., a łączna produkcja mieszkań wynosiła 145 710 mieszkań, stanowiąc 
najwyższy wynik III RP. 
4 Dane dla roku 2014.  
5 Dla osiągnięcia średniej unijnej z 2014 roku konieczne byłoby wybudowanie 2 mln 
mieszkań. Przy uwzględnieniu wyłączania części mieszkań z użytkowania lub zmiany ich 
przeznaczenia na niemieszkalne szacowaną liczbę należy zwiększyć o 10%.  

Budownictwo mieszkaniowe 

w 2019  

Mieszkania 
oddane do 
użytkowania 

200 tys.  

Mieszkania, 
których 
budowę 
rozpoczęto 

225 tys.   

Pozwolenia na 
budowę  

260 tys.  

Szacunki dla całego roku na 

podstawie danych za pierwsze 

III kwartały 2019.  
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średnio wynosi on ponad 3 lata i w ostatnich latach nieustannie się wydłuża.  

II. Bariery 
 

W 2012 roku Polski Związek Firm Deweloperskich przeprowadził wśród firm 

członkowskich badanie ankietowe na temat najistotniejszych w ich ocenie 

problemów, z jakimi styka się branża. Jako trzy najważniejsze przeszkody zostały 

wskazane niestabilna sytuacja gospodarcza, trudności z uzyskiwaniem decyzji 

pozwalających wszcząć proces inwestycyjno-budowlany oraz niebezpieczeństwo 

spadku cen nieruchomości6.  

Problemy w działalności deweloperskiej. 2012 rok. 

 

W ramach przygotowywania niniejszego dokumentu postanowiliśmy, po upływie 

7 lat, powtórzyć ankietę wśród niemal 200 firm deweloperskich ze wszystkich 

sektorów działalności deweloperskiej, pytając o najistotniejsze bariery w 

 
6 http://www.nieruchomosci.egospodarka.pl/80641,Polscy-deweloperzy-bariery-
dzialalnosci,1,79,1.html [dostęp: 18.12.2019] 

http://www.nieruchomosci.egospodarka.pl/80641,Polscy-deweloperzy-bariery-dzialalnosci,1,79,1.html
http://www.nieruchomosci.egospodarka.pl/80641,Polscy-deweloperzy-bariery-dzialalnosci,1,79,1.html
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działalności branży deweloperskiej. Uzyskaliśmy odpowiedzi od 134 

respondentów. 
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Obecnie najwyższe miejsca w hierarchii problemów zajęły kwestie: znalezienia 

atrakcyjnego gruntu, procedury uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę 

(PNB) oraz procedury uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy (WZ). 

Wyjaśnienia wymaga, iż przez pojęcie „uzyskania pozwolenia na budowę” należy 

rozumieć nie tylko sam dokument PNB, ale przede wszystkim decyzje i 

uzgodnienia poprzedzające PNB takie jak decyzje środowiskowe, decyzje 

wodnoprawne, uzgodnienia z gestorami sieci, z zarządcami dróg, 

konserwatorem zabytków i inne.   

Problemy w działalności deweloperskiej. Grudzień 2019 

 

Niestabilna sytuacja gospodarcza stanowiąca główny problem branży w 2012 

roku zajmuje obecnie 5. miejsce od końca, a niebezpieczeństwo spadku cen 

nieruchomości zajęło ostatnią lokatę. Widocznym jest więc fakt, że gospodarka 

i rynek nieruchomości przeszedł od 2012 roku wiele istotnych zmian. Problemy, 
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które stanowiły wówczas wypadkową szeregu czynników przede wszystkim 

gospodarczych i rynkowych ustąpiły miejsca problemom, które w naszej ocenie 

wynikają w dużym stopniu z ukształtowania polskiego systemu prawnego.  

 

III. Niewystarczająca ilość gruntów na rynku 
 

Sytuacja na rynku deweloperskim charakteryzuje się obecnie przewagą popytu 

nad podażą, a branża ma trudności ze zwiększaniem oferty. W największych 6 

miastach w ofercie deweloperskiej liczba gotowych i niesprzedanych mieszkań 

jest najniższa od 13 lat. Liczba mieszkań w ofercie na tych rynkach wynosi ok. 50 

tys. podczas gdy roczna sprzedaż przekracza 70 tys. Oznacza to, że w przypadku 

zatrzymania nowych wprowadzeń, obecna oferta wystarczyłaby zaledwie na 

niewiele ponad 3 kwartały.  

Jednym z istotniejszych problemów, z jakimi borykają się inwestorzy jest 

wyczerpywanie się zasobów gruntów dostępnych do zabudowy. Opublikowane 

w 2019 roku wyniki ankiety NBP wskazują, że wedle szacunków firm 

deweloperskich tylko przez pół roku (III kw. i IV kw. 2018 r.) działki podrożały o 

14% (przeciętne lokalizacje) oraz 24% (bardzo dobre lokalizacje). W dużych 

miastach  wartość gruntu w cenie sprzedaży przekracza obecnie ok. 25%. Jest to 

obecnie najszybciej rosnący składnik wpływający na cenę mieszkania.  

Jak dowodzą poniższe dane JLL REAS w okresie Q1 2016 - Q1 2018, koszt gruntu 

przy projekcie w cenie sprzedaży 8000 pln wzrósł o blisko 40%. 

Pośrednio niedostępność gruntów ma więc przełożenie na wzrastające ceny 

oddawanych do użytkowania inwestycji. Poniżej prezentujemy szereg 

czynników, które w ocenie PZFD konstytuują opisywany stan rzeczy.  
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1. Problemy planistyczne 

 

a. Plany miejscowe 

Pomimo, iż tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe w planach 

zagospodarowania przestrzennego pozwalają pomieścić nawet 80 mln osób, jest 

to dostępność czysto teoretyczna. Działki objęte planami nie trafiają na rynek 

lub też z powodów prawnych nie jest możliwe przeprowadzenie na nich 

inwestycji.   

• Niski odsetek pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego oraz ich nieaktualne ustalenia 

Problem: Na terenie Polski brakuje gruntów pokrytych planami miejscowymi 

w taki sposób, by możliwe było wznoszenie na nich, adekwatnych do tkanki 

miejskiej i pozostałych uwarunkowań, inwestycji mieszkaniowych bądź 

komercyjnych. Jedną z istotniejszych przyczyn nieuchwalania oraz braku 

aktualizacji planów miejscowych przez gminy są niewystarczające środki na 

pokrycie mogących wyniknąć z roszczeń właścicieli gruntów, w przypadku 

przeznaczenia ich działek na cele publiczne lub ograniczenia wartości działek. 

Jednocześnie w praktyce widoczna jest nieefektywność opłat planistycznych 

(wynoszących obecnie 0% - 30% wzrostu wartości nieruchomości, 

przedawniających się po 5 latach od uchwalenia planu zagospodarowania 

przestrzennego), z których korzysta się w znikomym stopniu. 

Możliwości rozwiązań: Wprowadzenie nieprzedawniającej się opłaty 

planistycznej w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości.  

• Powolny przyrost pokrycia planami miejscowymi 

Problem: Pokrycie kraju planami zagospodarowania przestrzennego wynosi 

zaledwie 30%, a roczny przyrost nie przekracza 1 punktu procentowego. Z 

danych pozyskiwanych corocznie przez PZFD w ramach Rankingu Miast wynika, 

iż wskaźnik pokrycia dla miast wojewódzkich wynosi ok. 40%, przy 

średniorocznym przyroście 2 punktów procentowych.  

Możliwości rozwiązań: Uproszczenie procedur planistycznych oraz ograniczenie 

czasu przeznaczonego na uchwalanie i aktualizowanie planów miejscowych. 

• Uchylanie planów miejscowych przez wojewodów 

Problem: Istnienie przepisów umożliwiających arbitralne uchylanie planów 

miejscowych przez wojewodów, co podważa pewność istnienia ładu 

urbanistycznego, a także prowadzi do niepewności i ryzyka po stronie 

inwestorów.  

Możliwości rozwiązań: Uszczegółowienie sytuacji, w których możliwe jest 

uchylenie planu zagospodarowania przestrzennego.  

• Zawieszanie postępowań w sprawie podziału nieruchomości 

Problem: Postępowanie w przedmiocie podziału nieruchomości, która nie jest 

objęta planem miejscowym, jest zawieszane do czasu uchwalenia tego planu 
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(jednak nie dłużej niż na 6 miesięcy). Powyższa regulacja znacznie opóźnia 

proces podziału nieruchomości i w konsekwencji wydłuża czas ukończenia 

inwestycji.  Zawieszanie postępowania stanowi więc dodatkową dolegliwość dla 

inwestorów, którą trudno jakkolwiek uzasadnić, szczególnie gdy weźmiemy pod 

uwagę, że ma ono charakter obligatoryjny. Pierwotnie okres zawieszenia wynosił 

12 miesięcy, skrócony później do 6 miesięcy nowelizacją z 2007 roku. 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu noweli, zawieszenie postępowania 

stanowiło narzędzie istotnie utrudniające proces podziału. Niestety, pomimo 

dokonanej w 2007 roku korekty, uwaga ta pozostaje adekwatna również na 

gruncie obecnego stanu prawnego.  

Możliwości rozwiązań: Uchylenie przepisu ustawy o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115, poz. 741) nakazującego zawieszenie 

postępowania, bądź ograniczenie jego zastosowania wyłącznie do ściśle 

określonych, uzasadnionych przypadków. 

Ad a. Plany miejscowe – opis szczegółowy 

Szczegółowy opis: Obecnie mniej niż 1/3 powierzchni kraju pokryta jest 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Według pozyskanych 

przez PZFD danych7 – w miastach wojewódzkich oraz Gdyni, średni odsetek 

planów w stosunku do całej powierzchni miasta wynosił na koniec 2018 roku 

42,23% (przy czym należy zauważyć, że część tych terenów to grunty niemożliwe 

do wykorzystania pod inwestycje – np. grunty leśne czy przeznaczone na zieleń 

miejską) - najniższą wartość w tym zakresie reprezentuje miasto Rzeszów – 

16,8%, a najwyższą miasto Gdańsk – 65,3%. Dodatkowo – jak wynika z wielu 

doświadczeń zrzeszonych w PZFD przedsiębiorców – znaczna część planów jest 

nieadekwatna i niemożliwe jest na objętych nimi gruntami wznoszenie 

inwestycji, które odpowiadałyby wymaganiom tkanki miejskiej oraz byłyby 

uzasadnione z punkt widzenia lokalnego rynku. Co więcej – jak wynika z danych 

gromadzonych przez PZFD – od 2015 roku średnie pokrycie mpzp w miastach 

wojewódzkich oraz Gdyni wzrosło o niespełna 2 punkty procentowe. Czas 

przyjęcia planów miejscowych na terenie największych miast w Polsce często 

liczony jest w latach.  

 

7 Szczegóły: http://pzfd.pl/inicjatywy/ranking-miast/ [dostęp:16.12.2019] 
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Jedną z możliwych przyczyn powyższego stanu, jest system, który zmusza 

samorządy uchwalające nowe plany bądź aktualizacje istniejących do ponoszenia 

znacznych obciążeń budżetowych z tytułu roszczeń właścicieli nieruchomości 

wskutek obniżenia ich wartości przez uchwalenie planu. Obecne przepisy Ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewidują natomiast 

możliwość ustalenia przez samorząd opłaty planistycznej na bardzo niskim 

poziomie, a dodatkowo sankcjonują możliwość jej przedawnienia. Wbrew więc 

logicznej konsekwencji równoważenia się powyższych wpływów i obciążeń, taka 

sytuacja nie ma miejsca wskutek zaniedbań pobierania opłaty planistycznej. 

Wobec powyższego, uważamy że zmiana przepisów dotyczących pobierania ww. 

opłaty przez gminę od właściciel nieruchomości – ustalenie jej poziomu na 

minimalnie 10% zamiast aktualnego „więcej niż 0%” oraz rezygnacja z instytucji 

jej przedawnienia – wpłynie pozytywnie na przyjmowanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego przez samorządy.  

b. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

 

Problem: Mimo faktu, iż wobec niewielkiego odsetka pokrycia powierzchni miast 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego tzw. decyzje WZ są 

istotnym instrumentem pozwalającym na wszczynanie procesów inwestycyjno-

budowlanych, inwestorzy borykają się z niską sprawnością ich wydawania przez 

organy administracji samorządowej. W 2018 roku jedynie niewiele ponad 15% 

decyzji WZ zostało wydanych w terminie przewidzianym ustawowo.  

Możliwości rozwiązań: Decyzje WZ zawierają szeroki katalog uzgodnień 

wymaganych do ich uzyskania, co znacznie wydłuża końcowy czas ich wydania. 

Dla przyspieszenia przyrostu nowych inwestycji, wskazane jest ograniczenie 

powyższego katalogu oraz wprowadzenie sankcji za przekroczenie terminu 

wydania decyzji lub uzgodnień. 

Szczegółowy opis: Wśród czynników wpływających na możliwości realizacji 

inwestycji należy wskazać także sprawność organów administracji w wydawaniu 

decyzji warunkujących prowadzenie procesów inwestycyjno-budowlanych. 

Wśród wielu inicjatyw Polskiego Związku Firm Deweloperskich funkcjonuje  

Ranking Miast – w ramach którego corocznie w trybie dostępu do informacji 

publicznej (NSA w  wyroku z dnia 7 grudnia 2011 r. o sygnaturze I OSK 1505/11 

potwierdził, że uzyskiwanie przez nas danych leży w interesie publicznym) 
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uzyskujemy od organów samorządów miast wojewódzkich dane na temat 

szybkości wydawania decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 

oraz decyzji pozwoleń na budowę dotyczących wielorodzinnych budynków 

mieszkaniowych. Dane z 2018 roku wyraźnie wskazują, że znaczna część ww. 

aktów administracyjnych wydawana jest z przekroczeniem nakreślonych 

ustawowo terminów: 

 

 

Decyzje WZ w miastach wojewódzkich (oraz w mieście Gdyni):  

Łącznie wydanych w 2018 roku: 1116 
 

Łącznie w terminie do 60 dni: 170 15,23% 

Od 60 do 180 dni: 511 45,79% 

Od 181 do 365 dni: 270 24,19% 

Powyżej 365 dni: 165 14,78% 

 



 

15 
 

W
ER

SJA
 R

O
B

O
C

ZA
 

Ponadto należy przyjrzeć się tendencji z ubiegłych lat, która wskazuje, że należy 

spodziewać się utrzymania sprawności organów w przedmiotowym zakresie 

bądź też nawet spadku ich wydajności:  

 

Mimo że decyzje PNB w znacznym stopniu nie są wydawane w ciągu 65 dni, 

należy dostrzec znaczną rozbieżność między nimi a decyzjami WZ. W najbardziej 

newralgicznym 2016 roku – było to, mimo zbliżonej liczby wydanych aktów 

administracji aż ponad 60 punktów procentowych. Powyższe dane pozwalają 

stwierdzić, że to powiązany z wieloma uzgodnieniami i konsultacjami etap 

uzyskiwania decyzji poprzedzających uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę 

jest dla inwestorów (a także dla organów) najbardziej kłopotliwy.  

Decyzje PNB w miastach wojewódzkich (oraz w mieście Gdyni):  

Łącznie wydanych w 2018 roku: 1339 
 

Łącznie w terminie do 65 dni: 919 68,63% 

Od 66 do 180 dni: 267 19,94% 

Powyżej 180 dni: 153 11,43% 

2014 2015 2016 2017 2018

Liczba decyzji WZ 487 555 632 956 1116

Liczba decyzji PNB 814 715 664 1047 1339

% decyzji WZ wydanych w
terminie

15,00% 22,00% 10,28% 18,93% 15,23%

% decyzji PNB wydanych w
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Wśród najważniejszych problemów związanych z uzgodnieniami koniecznymi do 

uzyskania decyzji WZ, wskazane poniżej mają największy wpływ na wydłużanie 

procesu inwestycyjnego:  

• Termin uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy przez właściwy organ 

(zgodnie z art. 53 ust. 5 lub 5c Ustawy) jest terminem prawa materialnego, a co 

za tym idzie, nie podlega przedłużeniu ani przywróceniu. Po jego upływie organ 

uzgadniający traci kompetencje do rozstrzygania (w tym wydania postanowienia 

o odmowie uzgodnienia). Zdarza się jednak, że organy traktują go w istocie, jako 

termin instrukcyjny, wykraczając dowolnie poza jego zakres.  

• Obecnie, w toku procedury dokonywania uzgodnień organy bardzo często 

działają opieszale,  z naruszeniem wynikających z procedury administracyjnej 

terminów załatwienia sprawy. Nadużywany jest przepis art. 35 ust. 5 k.p.a., 

mówiący że do terminów określonych w przepisach poprzedzających, nie wlicza 

się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych 

czynności - okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz 

okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od 

organu. Powszechne jest też ignorowanie przepisu art. 36 k.p.a., z którego 

wynika bezwzględny obowiązek powiadamiania stron postępowania o każdym 

przypadku niemożności załatwienia sprawy w terminie określonym przez 

ustawodawcę. 

• Naruszaniu standardów wskazanych w przepisach art. 35 i 36 k.p.a. towarzyszy 

brak koncentracji działań organu, którego przejawem jest zazwyczaj 

wystosowywanie do stron wezwań do usunięcia braków wniosku, po upływie 

kilku miesięcy od daty złożenia wniosku, i to nawet w sytuacji wcześniejszego 

traktowania wniosku jako kompletnego i pozwalającego na merytoryczne 

rozpatrzenie sprawy. 

• Zasadniczym problemem przy dokonywaniu uzgodnień jest brak jakichkolwiek 

regulacji, stanowiących podstawę do tego, co powinno zawierać się w 

dokonanym uzgodnieniu. Warunki dokonywanych uzgodnień są kształtowane 

całkowicie dowolnie i uznaniowo. Inwestor nie ma żadnej wiedzy, czy 

świadomości co do tego, wedle jakich ram i zasad zostanie sprecyzowane 

uzgodnienie.  

• Wielokrotnie w ramach procedury uzgadniania organy opiniujące lub 

uzgadniające zwracają się z o uzgodnienia do organów, czy podmiotów, które nie 

zostały wymienione w Ustawie. Są również sytuacje, w których projekty decyzji 

przedkładane są do zaopiniowania przez inne, wewnętrzne komórki urzędu.  

• Dochodzi także do dublowania się procedur dotyczących uzgodnień, z 

warunkami wynikającymi z innych przepisów.  Na przykład zgodnie z art. 53 ut. 

3) pkt 11) Ustawy decyzję o warunkach zabudowy  w odniesieniu do 

przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (do 

wydania którego organem właściwym jest minister właściwy do spraw 

gospodarki wodnej albo Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) należy 

uzgodnić z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej albo dyrektorem 

regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 
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Wodnego Wody Polskie. Zgodnie jednak z art. 388 ust. 4 Prawa wodnego, 

obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i tak już istnieje przed 

uzyskaniem decyzji wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stąd też 

bezprzedmiotowe jest dokonywanie uzgodnień jeszcze w ramach Ustawy. 

•Na tle art. 53 ust. 4 Ustawy, który wskazuje, że decyzje  są wydawane się po 

uzgodnieniu, pojawiają się jeszcze inne problemy: czy uzgodnieniu podlega także 

decyzja odmawiająca ustalenia warunków zabudowy, czy zmiana projektu 

decyzji ma wpływ na dokonane wcześniej uzgodnienia lub czy dopuszczalne jest 

powoływanie się na treść uzgodnień dokonanych wcześniej?  

•Bezpodstawne zawieszanie postępowania na czas dokonywania uzgodnień lub 

zasięgania opinii innego organu, w sytuacji, gdy przepis art. 106 k.p.a., regulujący 

współdziałanie organów, nie przewiduje instytucji zawieszenia postępowania 

z tego tytułu.  

Szczegółowe propozycje rozwiązań: Mając na celu przyśpieszenie procesu 

przygotowania inwestycji i wzorując się na innych obecnie funkcjonujących 

ustawach inwestycyjnych, należałoby wprowadzić poniższe zmiany: 

• Organy, dokonując uzgodnień, powinny  działać w oparciu o konkretną 

podstawę prawną i w dokładnie ustalonym zakresie.. Nie może to być, 

jak to ma miejsce obecnie, jedynie odesłanie ustawowe.  

• Bezwzględnie ograniczyć możliwość dokonywania uzgodnień wyłącznie 

do organów, które zostały wskazane jako właściwe w przepisach Ustawy. 

• Zrezygnować z obowiązku uzyskiwania części uzgodnień (z wyjątkiem 

uzgodnienia wniosku z właściwym organem administracji geologicznej, 

właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz właściwym 

zarządcą drogi), na rzecz opinii. Organy przedstawiałyby opinię 

(uzgadnianie) w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia. 

Niewydanie opinii w tym terminie uznawałoby się za brak zastrzeżeń, a 

nieprzedstawienie stanowiska w ramach uzgodnień za uzgodnienie 

wniosku.  

• Zrezygnować z uzgodnienia z art. 53 ust. 3 pkt 11) Ustawy, z uwagi na 

analogiczną konstrukcję w ustawie Prawo wodne.  

• Wzorując się choćby na przepisach Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. 

o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych 

oraz inwestycji towarzyszących, zastosować np. rozwiązanie, zgodnie 

z którym, jeżeli w terminie 30 dni od dnia złożenia przez inwestora 

wniosku o uzgodnienie nie dojdzie np. do zawarcia umowy z zarządcą 

drogi, zarządcą infrastruktury kolejowej lub z właściwym organem 

gospodarującym wodami - właściwy organ, na wniosek inwestora, 

w decyzji o warunkach zabudowy albo odrębnej decyzji będzie określał 

zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym wynagrodzenie z tego 

tytułu.  

• Wprowadzić przepis, zgodnie z którym organ może tylko jednokrotnie 

wezwać stronę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Jak zostało 
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podkreślone wcześniej, organy nadużywają regulacji z art. 35 ust. 5, by 

przedłużać, bez konsekwencji dla siebie, terminy załatwienia sprawy.  

• Rozważyć wprowadzenie kar finansowych za niedokonywanie w 

terminie uzgodnień, z wyłączeniem sytuacji, które rzeczywiście i w 

sposób uzasadniony nie wynikają z opieszałości, czy winy organu.  

• Informowanie, zgodnie z art. 36 k.p.a. o niemożności niezwłocznego 

załatwienia sprawy oraz o kolejnych terminach załatwienia sprawy jest 

obowiązkiem organu, w sytuacji, w której organ rzeczywiście nie jest 

w stanie załatwić sprawy w terminie, a nie w sytuacji, w której organ 

podejmuje szereg czynności, z których znaczna część nie ma żadnego 

znaczenia dla wszczęcia postępowania i zakończenia go stosownym 

rozstrzygnięciem. W związku z czym należy jasno wskazać, że organ 

może przedłużyć termin załatwienia sprawy tylko raz, przy czym 

uzasadnienie tej okoliczności powinno być konkretne i obiektywnie 

wskazywać przyczyny uniemożliwiające dotrzymanie terminu 

podstawowego. 

• Jednoznaczne określenie, czy: 

o zmiana projektu decyzji wpływa na poczynione wcześniej 

uzgodnienia; 

o Wyłączenie możliwości zawieszania postępowań w zakresie 

dokonywania uzgodnień.  

Wprowadzenie powyższych rozwiązań zapobiegałoby przewlekaniu w czasie 

dokonania wymaganych prawem uzgodnień, jednocześnie przyspieszając proces 

inwestycyjny. 

Decyzja o warunkach zabudowy nie jest aktem administracyjnym o charakterze 

ani związanym, ani uznaniowym. Jest wydawana na podstawie i w granicach 

prawa, w warunkach dość szerokiego luzu decyzyjnego.  

Z perspektywy gmin - zmuszonych do wydawania niniejszych rozstrzygnięć - 

problemem jest przede wszystkim znaczna liczba dylematów związanych ze 

stosowaniem tego instrumentu gospodarki przestrzennej. Stad też, biorąc pod 

uwagę, że obecnie przeszło 50% decyzji o pozwoleniu na budowę, wydaje się 

w oparciu o warunki zabudowy – trzeba z niej eliminować lub precyzować te 

przepisy, które wyłączałyby lub ograniczały wszelkie aspekty zbyt daleko idącej 

uznaniowości. 

c. Niedziałające rozwiązanie doraźne w postaci specustawy 

mieszkaniowej 

 

Problem: Rozwiązanie planowane jako zastępujące w szczególnych sytuacjach 

standardowe możliwości planistyczne jest blokowane i niewykorzystywane na 

poziomie administracji samorządowej. Przykładowo, instrumentalnie 

wykorzystuje się brak miejsc w szkołach jako środek blokowania wniosków 

o zgodę na realizację inwestycji. Ponadto brak jest możliwości wszczęcia kontroli 

uchwał odrzucanych wbrew intencjom ustawodawcy, nie z powodu 
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niespełniania rygorystycznie ustalonych standardów, ale w wyniku ogólnej 

niechęci do procedowanych w ten sposób inwestycji. 

Możliwości rozwiązania: Celem rozwiązania problemów ze stosowaniem 

specustawy mieszkaniowej, należy ograniczyć możliwość wykorzystywania 

uznaniowości na rzecz obiektywizmu. Uważamy także za wskazane, 

wprowadzenie mechanizmów dodatkowej kontroli uchwał odrzucających 

wnioski o inwestycje w trybie specustawy mieszkaniowej bądź zmniejszenie 

poziomu ich uznaniowości. 

Szczegółowy opis: Organy samorządów lokalnych wykazują ogólną niechęć 

wobec przyznawania możliwości procedowania inwestycji w trybie ze 

specustawy mieszkaniowej. Instrumentalnie wykorzystuje się niektóre z 

zawartych jej instytucji – np. w postaci obowiązku zapewnienia potencjalnym 

mieszkańcom miejsc w placówkach oświatowych. Do PZFD dotarły nawet 

sygnały, że w jednym z większych miast planuje się ustalić opłatę od inwestora w 

wysokości 66 tys. zł za jednego, potencjalnego ucznia spośród mieszkańców 

inwestycji powstałej na podstawie specustawy, co jest wypaczeniem artykułu 22 

rzeczonej regulacji, a także wydaje się niezgodne z Prawem oświatowym. 

Dodatkowo organy samorządu posiadają możliwość odrzucenia uchwał bez 

szczególnego uzasadnienia, co leży w sprzeczności z nadrzędnym celem 

postawionym przez ustawodawcę, w postaci zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych. W ramach głosów ze strony samorządów, otrzymały one 

możliwość stawiania wysokich standardów urbanistycznych, które wydają się 

wystarczającym zabezpieczeniem ładu planistycznego, estetycznego 

i funkcjonalnego. Analizując sposoby procedowania wniosków i podejście 

samorządów, nie da się uniknąć wrażenia, że powodem nieprzyjmowania uchwał 

nie są wady wniosków czy potencjalnych inwestycji, a ogólna niechęć do 

specustawy mieszkaniowej. W obecnym stanie prawnym, nie istnieje możliwość 

kontroli uchwał odrzucających wnioski w aspektach innych niż ich formalna 

zgodność – wojewoda w ramach nadzoru uprawniony jest, zgodnie z Ustawą 

o samorządzie gminnym, do ingerencji jedynie na podstawie kryterium 

legalności. Wnosimy więc o przyznanie możliwości szczególnego trybu kontroli 

ww. uchwał bądź ograniczenia ich uznaniowości. 
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2. Zmniejszenie podaży gruntów na skutek ograniczenia obrotu 

nieruchomościami rolnymi 

 

Problem:  Nowelizacją z 2016 roku do ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. 

o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadzone zostały przepisy ograniczające 

możliwości nabywania gruntów rolnych przez osoby niebędące rolnikami 

indywidualnymi. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy – celem 

wprowadzonych zmian było wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed 

jej spekulacyjnym wykupem przez podmioty krajowe i zagraniczne. Podmioty te 

mogłyby traktować inwestycję w grunt jako lokatę kapitału, a taki sposób 

wykorzystania ziemi byłby oczywiście sprzeczny z interesem społecznym 

i prowadziłby do stałego wzrostu cen nieruchomości. Zdecydowano więc 

o poddaniu obrotu tymi gruntami zwiększonemu rygorowi. Niestety skutkiem tej 

regulacji jest zmniejszenie podaży gruntów uznawanych za rolne, których 

przeznaczenie mogłoby być z czasem zmienione na cele budowlane, co znacznie 

utrudnia realizację inwestycji. 

Możliwości rozwiązań: W ocenie PZFD, zasadne jest podjęcie kroków 

zmierzających do zwiększenia podaży gruntów uznanych za rolne, 

ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości położonych w granicach 

administracyjnych miast. Obecne wyłączenie z art. 1b dotyczące inwestycji 

realizowanych w ramach tzw. specustawy mieszkaniowej na tym etapie nie jest 

mechanizmem, który miarodajnie wpływa na zwiększenie podaży – 

spowodowane jest to niską liczbą wydawanych przez gminy uchwał o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji mieszkaniowych.  

W związku z tym, w celu zwiększenia podaży gruntów, co pozwoli także na 

skuteczną realizację Narodowego Programu Mieszkaniowego, postuluje się 

wprowadzenie (alternatywnie) jednego z poniższych rozwiązań:  

• Powrót do brzmienia przepisów zawartych w u.k.u.r. przed nowelą z 

2016 roku, tj. możliwość przeznaczenia gruntów rolnych objętych 

ustawą, na cele inne niż rolnicze – co zostaje stwierdzone decyzją o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wyłączenie z zakresu 

pojęcia „nieruchomość rolna” nieruchomości przeznaczonych na cele 

nierolne na podstawie decyzji o warunkach zabudowy) 

• Dalsze złagodzenie rygoru co do nabywania gruntów rolnych w 

granicach administracyjnych miast przez osoby niebędące rolnikami 

indywidualnymi – do 3 ha. Analogicznie zwiększony powinien zostać 

wtedy limit z art. 2b ust. 4 pkt 3 ustawy, który wyłącza obowiązek 

prowadzenia gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat od dnia 

nabycia przez niego tej nieruchomości. 

Szczegółowy opis: Pierwotnie spod reżimu u.k.u.r. wyłączone były grunty 

o powierzchni nieprzekraczającej 0,3 ha.  Na mocy tegorocznej noweli, przepis 

ten złagodzono, zwiększając powyższy próg do gruntów o powierzchni mniejszej 

niż 1ha, co należy ocenić w sposób jednoznacznie pozytywny.  
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Niemniej, w dalszym ciągu ograniczenia wprowadzone przez u.k.u.r. odbijają się 

na poziomie podaży gruntów. Wprowadzenie powyższych ograniczeń wpłynęło 

niekorzystnie na rynek nieruchomości, nie tylko utrudniając realizację nowych 

inwestycji, ale także powodując wzrost jej kosztów.  

Poprzednio, po przekształceniu, takie grunty mogły zostać wykorzystane w 

celach budowlanych. Obecnie, w braku możliwości nabycia nieruchomości 

rolnej, takie rozwiązanie nie jest dostępne. Skutkiem wprowadzonej regulacji 

jest malejąca z każdym rokiem podaż gruntów, które miałyby stanowić 

gwarancję sprawnej realizacji inwestycji komercyjnych i mieszkaniowych. W 

największych miastach w Polsce, takich jak Warszawa, Kraków, czy Wrocław, 

znaczna część gruntów nie jest objęta miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, a dodatkowo spora część z nich figuruje w ewidencji jako grunty 

rolne, np. w Krakowie stanowią one prawie 50% powierzchni. Obrazuję to skalę 

problemu z jakim obecnie muszą mierzyć się podmioty takie jak deweloperzy, 

których to wkład mógłby stanowić wartość dodaną dla rządowego programu 

Mieszkanie Plus. 

 

3. Problemy z nasadzeniami zastępczymi  

 

Problem: Problemem, dotyczącym pośrednio gospodarowania gruntami, jest 

także kwestia wycinki drzew w związku z planowaną realizacją inwestycji. Z treści 

i systematyki obecnie obowiązującego przepisu art. 84 ustawy o ochronie 

przyrody wynika, że podstawowym instrumentem działania organów przy 

wydawaniu zezwoleń na wycięcie drzew lub krzewów jest nałożenie z tego tytuły 

opłaty. Natomiast organ, ma również możliwość uzależnienia wydania 

zezwolenia od wykonania nasadzeń zastępczych. Niestety, obowiązek dokonania 

nasadzeń zastępczych ma przy tym charakter wyłącznie fakultatywny,  co dziwi o 

tyle, że celem ustawodawcy powinna być przede wszystkim ochrona przyrody – 

a to właśnie nasadzenie następcze stanowią w tym przypadku najlepszy środek 

do jego bezpośredniej realizacji. 

 

Możliwości rozwiązań: W ocenie PZFD wybór rozwiązania, jakim jest dokonanie 

nasadzenia następczego, powinien leżeć po stronie inwestora - a nie wynikać 

z uznaniowości organu administracyjnego. Zgodnie z art. 83b ust. 1 pkt 9a 

ustawy o ochronie przyrody nasadzenia zastępcze stanowią kompensację 

przyrodniczą w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy prawo ochrony środowiska. 

Organy powinny zatem w pierwszej kolejności działać w interesie szeroko 

rozumianej ochrony przyrody i być zobligowane do wydawania w pierwszej 

kolejności decyzji o wykonaniu nasadzeń zastępczych drzew lub krzewów, 

choćby finalnie budżet gminy nie został zasilony opłatami z tytułu usunięcia 

drzew i krzewów.  
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4. Bariery inwestycyjne wynikające z przepisów o ochronie 

zabytków 
 

Problem: Na kanwie obowiązujących przepisów – przede wszystkim ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 

162, poz. 1568) (dalej: „uoz”) - dotyczących zagadnienia ochrony zabytków, 

wykształciły się problemy utrudniające realizację procesu inwestycyjno-

budowlanego i w efekcie jego wydłużenie. Pośrednio, także w ogóle 

zniechęcające do jego podjęcia. Obowiązkiem konserwatorów powinna być 

ścisła współpraca z właścicielami nieruchomości objętych rejestrem, gdyż to w 

ich interesie jest zachowanie kulturowego dziedzictwa państwa – a więc również 

utrzymania tych nieruchomości w należytym stanie. Tymczasem rygorystyczne 

zalecenia konserwatorskie oraz ich zmiana w trakcie realizacji inwestycji, brak 

jakichkolwiek ustępstw i niechęć do współpracy z inwestorami - często 

doprowadzają do skutku odwrotnego do zamierzonego. Ponadto, inwestorzy 

mają często uzasadnione obawy przed lokowaniem kapitału w nieruchomości, 

które następczo mogą stać się przedmiotem wpisu do rejestru zabytków. Tak jak 

miało to miejsce w przypadku części terenów Stoczni Gdańskiej, które w 

momencie zakupu znajdowały się poza obszarem zainteresowania 

konserwatora, a zostały objęte ochroną po nabyciu przez różnych inwestorów.  

Wobec trudności we współpracy ze służbami konserwatorskimi, inwestorzy 

obawiają się nabywać obiekty, które mogłyby się w przyszłości stać przedmiotem 

zainteresowania konserwatora. W następstwie obiekty takie niszczeją, a w 

skrajnych sytuacjach zdarza się, że ich właściciele, przed wystawieniem na 

sprzedaż, swoimi zaniechaniami przyczyniają się do niszczenia obiektów, 

prowadząc czasami nawet do konieczności dokonania rozbiórki. Licząc dzięki 

temu na uzyskanie wyższej ceny przy sprzedaży terenu nieobarczonego 

dodatkowym ryzykiem. 

Możliwości rozwiązań: W związku z powyższymi utrudnieniami, PZFD 

przygotowało propozycję wprowadzenia następujących zmian: 

• Promesa 

Głównym postulatem dotyczącym konserwatora zabytków w kontekście procesu 

inwestycyjno-budowlanego jest wprowadzenie instytucji promesy. Promesa taka 

miałaby być udzielana na wniosek właściciela nieruchomości.  

Dla obiektów objętych ochroną konserwatora określałaby ona wytyczne 

i zalecenia determinując jaka inwestycja jest możliwa do zrealizowania i jaki jest 

dopuszczalny zakres przebudowy.  

Dla obszarów i obiektów niewpisanych dotychczas do rejestru zabytków, 

wniosek właściciela obejmowałby weryfikacje czy służby konserwatorskie chcą 

objąć dany obiekt/teren ochroną. W braku zainteresowania konserwatora 

obiektem promesa  obejmowałaby zobowiązanie do wstrzymania się od 

dokonania takiego wpisu (oraz wstrzymania od włączenia go do gminnej 

ewidencji, a także objęcia inną formą ochrony z uoz) przez oznaczony czas – 

przykładowo 5 lat.  
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Takie rozwiązanie dawałoby konserwatorowi możliwość realnego oddziaływania 

na budynek czy obszar będący przedmiotem inwestycji, jednocześnie pozwalając 

na zabezpieczenie interesów inwestora. 

• Objęcie obszaru ochroną na etapie uchwalania mpzp – rękojmia mpzp 

Innym zagadnieniem poprawiającym pewność realizacji procesu inwestycyjnego, 

mogłaby być konieczność wpisania do rejestru zabytków, określonych obszarów 

i obiektów, już na etapie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Przy czym brak wpisu do rejestru czy gminnej ewidencji, w 

momencie uchwalenia mpzp, oznaczałby brak możliwości dokonania tego wpisu 

(lub objęcia inną formą ochrony z art. 7 uoz) przez oznaczony ustawowo czas – 

na przykład 5 lat. Uchwalenie mpzp, zgodnie z obowiązującymi przepisami już 

teraz podlega uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

Postulowana zmiana, nadałaby ustaleniom mpzp w przedmiocie ochrony 

zabytków, charakter swoistej rękojmi. Pozwoli to inwestorom, zabezpieczyć się 

przed następczymi wpisami do rejestru zabytków w stosunku do terenów, na 

których realizują inwestycję bądź planują jej realizację w przyszłości.  

 

• Inne utrudnienia wynikające z przepisów o ochronie zabytków 

 

W toku realizacji projektów pojawiają się także inne zagadnienia, które nie 

sprzyjają sprawnemu przebiegowi procesu inwestycyjnego. Są to między innymi: 

• Gminna ewidencja zabytków 

Istotne utrudnienie dla realizacji inwestycji stanowi też arbitralny wpis do 

prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta) gminnej ewidencji zabytków. 

Podstawą do jego dokonania jest art. 22 ust. 5 pkt 3 ustawy. Według  stanowiska 

Rzecznika Praw Obywatelskich, wpis do ewidencji oznacza ograniczenie 

własności prywatnej ze względu na dominujący interes publiczny i jest tym 

samym niezgodny z konstytucją. Włączenie zabytku do ewidencji nie jest 

poprzedzone postępowaniem uregulowanym w Kodeksie postępowania 

administracyjnego. Nie ma w nim miejsca na czynności wyjaśniające, a jednak 

rodzi skutki wpływające na wykonanie prawa własności. Na tę problematykę 

uwagę zwrócił również Naczelny Sąd Administracyjny (II OSK 2781/17), który 

wystąpił z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego - aby ten 

rozstrzygnął – czy dowolne i arbitralne włączanie nieruchomości do ewidencji 

zapewnia właścicielowi wystarczającą gwarancję ochrony prawnej jego 

własności. Bezwzględnie rozumiemy i wspieramy potrzebę ochrony obiektów 

zabytkowych, niemniej wskazujemy, na jak się wydaje, potrzebę prowadzenia 

takich postępowań w trybie KPA.  

• Wstrzymanie prac na skutek wszczęcia postępowania w przedmiocie 

wpisu do rejestru 

Art. 10a uoz ustanawia zakaz prowadzenia prac konserwatorskich, 

restauratorskich, robót budowlanych i innych działań, które mogłyby prowadzić 

do naruszenia substancji budynku lub do zmiany jego wyglądu – od chwili 
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wszczęcia postępowania w przedmiocie wpisu zabytku do rejestru.  Zakaz ten 

dotyczy także robót budowlanych objętych uprzednio pozwoleniem na budowę 

czy też odpowiednim zgłoszeniem. Wstrzymanie prac jest obowiązkiem 

wynikającym z mocy prawa. Należy podkreślić, że każdorazowe wstrzymanie 

prac w ich toku powoduje znaczne koszty po stronie inwestora, wynikające np. 

z przestoju i w konsekwencji opóźnienia w ukończeniu inwestycji. Ponadto 

prowadzenie prac jest często niezbędne dla utrzymania odpowiedniego stanu 

obiektu. W związku z tym konieczne jest wypracowanie mechanizmów, które 

pozwolą zabezpieczyć interesy inwestora. Potwierdza to również stanowisko 

RPO, który stwierdził, że przepis ten ustanawia nawet surowszy rygor niż 

faktyczna decyzja o wpisie do rejestru. 

• Niekonsekwencja konserwatora 

W przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków, przed uzyskaniem 

pozwolenia na budowę konieczne jest uzyskanie pozwolenia na prowadzenie 

robót, wydawanego przez wojewódzkiego konserwatora. Podobnej zgody 

wymagają wszelkie inne prace wykonywane wokół zabytku z rejestru – ich 

zakres wymieniono w art. 36 uoz. Przed przystąpieniem do inwestycji (budowy 

czy konserwacji), niezwykle istotna dla inwestora będzie ocena jej rentowności, 

na którą z całą pewnością wpływa zakres prac koniecznych do przeprowadzenia 

ze względu na zabytkowy status obiektu/obszaru. Planując nabycie 

nieruchomości, która widnieje w rejestrze zabytków lub ewidencji gminnej, 

można wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Jej uzyskanie 

wymaga natomiast uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

Pozwala to zapoznać się ze wstępnym stanowiskiem konserwatora w stosunku 

do nieruchomości. Niestety, nie jest ono wiążące w kontekście dalszej fazy 

realizacji projektu. Ten sam konserwator może odmówić później wydania 

pozwolenia na prowadzenie robót,, które z kolei jest niezbędne do uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę.  

IV. Problemy proceduralne z decyzjami 

środowiskowymi 
 

Problem: W związku z szerokim katalogiem przedsięwzięć wymagających decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach istnieje grono inwestycji, których 

rozpoczęcie jest znacznie spowolnione przez konieczność uzyskiwania decyzji 

środowiskowych – z docierających do PZFD sygnałów wynika, że w niektórych 

lokalizacjach czas oczekiwania na wydanie decyzji wynosi przeciętnie 1 rok, 

a niekiedy nawet 2 lata. Ze względu na obecne ukształtowanie w przepisach 

chronologii procesu inwestycyjnego, przepisy utrudniają adekwatne i 

realistyczne planowanie inwestycji.  

Możliwości rozwiązań: Uważamy, że konieczne są zmiany regulacjach zawartych 

w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm.), a także wydanych na 

jej podstawie rozporządzeniach: 
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• Należy skrócić terminy na wydawanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, także przez ograniczenie czasu na dokonanie 

powiązanych z nią uzgodnień; 

• Wskazane jest przeniesienie momentu uzyskiwania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach na etap po otrzymaniu decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

• Zalecane jest wskazywanie w decyzjach o uwarunkowaniach 

środowiskowych parametrów maksymalnych zamiast bezwzględnych 

liczb dotyczących inwestycji; 

Szczegółowy opis: Po pierwsze polskie przepisy oceniamy jako przeregulowane 

w stosunku do prawa europejskiego i międzynarodowego. Dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w 

sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 

prywatne na środowisko, nie ustanawia tak restrykcyjnych ram, jak polski 

ustawodawca. Załącznik II w związku z art. 4 wskazywanego wyżej aktu prawa 

europejskiego zawiera katalog przedsięwzięć, z którymi powinna wiązać się 

konieczność wydawania decyzji środowiskowych.  Wśród nich znajdują się m.in. 

parkingi – nie istnieje jednak pułap określony przez europejskiego ustawodawcę 

a został on wskazany w polskich przepisach – rozporządzenie stanowi, że granicą 

jest co do zasady powierzchnia 0,5 ha. W ten sposób w rozporządzeniu parkingi 

towarzyszące inwestycjom mieszkaniowym zostały zrównane z takimi 

przedsięwzięciami jak magazynowanie i przesył ropy naftowej, lotniska czy 

stanowiska testowania reaktorów. Uważamy, że w obecnym stanie wiedzy, 

technologii i stosowanych rozwiązań powyższy wskaźnik został ustalony zbyt 

nisko, co jest uzasadnione także znikomą liczbą postanowień o treści innej niż 

brak konieczności sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. Katalog 

zawarty w rozporządzeniu nie odpowiada obecnym uwarunkowaniom, tworząc 

formalności niemające praktycznego zastosowania. 

Dodatkowo w nowelizacji z 2008 roku i przeniesieniu instytucji decyzji 

środowiskowych z Ustawy – Prawo Ochrony Środowiska do obecnie 

funkcjonującej tzw. ustawy ocenowej, moment uzyskiwania decyzji 

środowiskowych został przesunięty w czasie i obecnie powinien być uzyskiwany 

przez inwestora jeszcze przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu. Uważamy, że wskazane przesunięcie odebrało 

decyzjom środowiskowym ich praktyczny walor, jednocześnie przyczyniając się 

do spiętrzenia trudności w planowaniu inwestycji. Decyzja WZ określa za 

pomocą wskaźników minimalne i maksymalne parametry, jakie powinno 

spełniać przedsięwzięcie inwestycyjne, i to zwłaszcza na jej podstawie 

przystępuje się do dalszych etapów planowania i projektowania. W Karcie 

Informacyjnej Projektu, koniecznej do złożenia przed wydaniem decyzji 

środowiskowej, obligatoryjnym jest natomiast zawarcie szczegółowych 

parametrów i rozwiązań technicznych projektu (czasami tak szczegółowych jak 

lokalizacja wentylatorów z marką i nazwą urządzeń oraz generowanym przez nie 

poziomem hałasu) wraz z prognozą jego oddziaływania. Łatwo wysnuć z 

powyższego, że na etapie, kiedy wymagania inwestycji nie zostały wskazane 

przez organy administracji, niemożliwym jest by zawsze realnie ocenić ww. 

elementy KIP. W związku z tym, postulujemy powrót do regulacji 
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funkcjonujących między 2005 a 2008 rokiem, kiedy decyzja środowiskowa była 

wydawana po lub przynajmniej równolegle do procedur związanych z decyzjami 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Z praktycznego punktu widzenia uzasadnionym jest także, by decyzja 

środowiskowa była wydawana z zawarciem w niej maksymalnych parametrów 

zamiast liczb bezwzględnych. Instrument ten ma na celu, jak stanowi 

przywoływana już dyrektywa, ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko naturalne. Należy więc w naszej ocenie dopuścić możliwość, w której 

inwestor mógłby zmniejszyć na etapie realizacji inwestycji parametry wskazane 

w decyzji środowiskowej, ograniczając tym samym jej oddziaływanie, bez 

konieczności uzyskiwania nowych rozstrzygnięć. Dodatkowo należy podkreślić, 

że sugerowane rozwiązanie nie zniechęcałoby, jak czynią to obecne przepisy, do 

zmniejszania pierwotnie zakładanych przedsięwzięć (a tym samym ich wpływu 

na środowisko). 

V. Ustawa deweloperska 
 

Głównym uzasadnieniem stworzenia ustawy deweloperskiej było wzmocnienie 

ochrony klientów firm deweloperskich. Postulowano, aby tak ważny proces, jak 

kupno mieszkania na rynku pierwotnym, został w odpowiedni sposób 

uregulowany, aby interesy dwóch stron umowy zostały w należyty sposób 

zabezpieczone. Niestety, pośród aktualnie obowiązujących przepisów ustawy 

deweloperskiej odnajdujemy postanowienia, które faworyzują zarówno pozycję 

kupującego, jak i banku, w którym inwestor ma założony mieszkaniowy rachunek 

powierniczy.  

a. Prawo wypowiedzenia umowy o prowadzenie rachunku 

powierniczego przysługujące wyłącznie bankowi 

Problem: Faworyzowanie uprawnień banku poprzez przyznanie prawa 

wypowiedzenia umowy o prowadzenie rachunku powierniczego wyłącznie 

bankowi. Może on wypowiedzieć umowę z ważnych powodów, jednak ta 

regulacja nie została w odpowiedni sposób doprecyzowana, pozostawiając 

uznaniowość wskazanych „ważnych powodów” po stronie banku. Deweloperowi 

nie przysługuje uprawnienie weryfikacji przyczyn, które skutkują rozwiązaniem 

umowy. Deweloper nawet w przypadku posiadania informacji o złej kondycji 

finansowej banku nie ma żadnej możliwości działania na rzecz zabezpieczenia 

swoich klientów poprzez przeniesienie rachunku powierniczego do innego 

banku.  

Możliwość rozwiązań: W ustawie należy wprowadzić możliwość wypowiedzenia 

umowy także po stronie dewelopera oraz stworzyć katalog przesłanek, które 

uzasadniałyby wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron. 
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b. Nowy projekt ustawy deweloperskiej, wprowadzający szereg 

przepisów pogarszających warunki prowadzenia działalności bez 

jednoczesnego uzasadnionego interesu drugiej strony 

Problem: Poważnym zagrożeniem dla rynku mieszkaniowego jest nowy projekt 

ustawy deweloperskiej, zakładający utworzenie instrumentu Deweloperskiego 

Funduszu Gwarancyjnego (dalej jako „DFG”), na który deweloperzy będą mieli 

obowiązek wpłacać 3% wartości sprzedawanych mieszkań lub domów 

jednorodzinnych przy najczęściej stosowanych otwartych mieszkaniowych 

rachunkach powierniczych. Wprowadzenie tak rygorystycznej regulacji, która 

opiera się jedynie na hipotetycznej wizji pogorszenia koniunktury na rynku, a nie 

na uzasadnionych okolicznościach, może przynieść szereg negatywnych 

konsekwencji dla procesów ekonomicznych, a w ostateczności dla samego 

konsumenta. Według założeń projektu, na DFG każdego roku wpływałoby około 

1,5 mld zł, czego koszty ponosiliby konsumenci, aby zabezpieczyć ryzyko 

występujące po stronie nabywców związane z możliwością upadku prywatnego 

inwestora, którego skala aktualnie oceniania jest jako znikoma.  

Możliwości rozwiązań: W ocenie PZFD, sam pomysł wprowadzenia DFG nie jest 

jednoznacznie negatywny, jednak przepisy dot. funkcjonowania instrumentu 

wymagają ponownego rozważenia i uszczegółowienia. Przede wszystkim, 

wysokość składki na DFG powinna zostać zmniejszona do 0,3% wartości 

sprzedawanych nieruchomości. Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK, na 

zabezpieczenie interesów nabywców, rocznie powinno się przeznaczyć około 

135 mln zł, a przy obecnej wartości rynku deweloperskiego na poziomie ok. 50 

mld zł, taka wysokość składki zapewniłaby konsumentom odpowiedni poziom 

ochrony.  

Dodatkowo projekt nowelizacji przewiduje wiele postanowień niezwiązanych 

z funkcjonowaniem DFG, które istotnie utrudniają funkcjonowanie branży przy 

jednoczesnym braku adekwatnych korzyści dla nabywców. 

• Nierówne prawa stron umowy deweloperskiej w zakresie odstąpienia od 

umowy 

Problem: Szeroki katalog możliwości odstąpienia od umowy deweloperskiej oraz 

brak możliwości weryfikowania przez dewelopera przesłanek odstąpienia stawia 

w pozycji uprzywilejowanej nabywcę nieruchomości.  

Możliwości rozwiązań: Regulacje ustawowe powinny umożliwić inwestorom 

analizowanie przyczyn odstąpienia nabywcy od umowy deweloperskiej oraz 

odrzucenia takiego odstąpienia w przypadku jego bezzasadności. 

• Zbyt krótki termin ustosunkowania się dewelopera do zgłoszonych wad i 

usterek nieruchomości oraz zbyt rygorystyczne konsekwencje 

niedostarczenia oświadczenia inwestora dot. uznania lub odrzucenia wad 

w terminie 

Problem: Przepis dot. terminu ustosunkowania się dewelopera do wad 

przedmiotu umowy, stwierdzonych podczas końcowego odbioru, rodzi szereg 

komplikacji po stronie inwestora. Biorąc pod uwagę liczbę wszystkich 

realizowanych inwestycji mieszkaniowych oraz fakt, że zwykle są one oddawane 
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nabywcom w zbliżonych terminach, wszystkie protokoły końcowe, w których 

zgłaszane są wady i usterki nieruchomości, zostają podpisane w krótkim 

odstępie czasu. Z tego względu, dla dewelopera często fizycznie niemożliwe jest 

zweryfikowanie wszelkich usterek w lokalach w terminie 14 dni. Jest to termin 

zbyt krótki na sprowadzenie potrzebnych podwykonawców oraz dokładne 

sprawdzenie zgłoszonych wad. Ponadto, jeśli inwestor nie dostarczy do nabywcy 

swojego stanowiska, w którym uznaje lub odrzuca zgłoszone usterki, oznacza to 

automatyczne uznanie wszelkich wad wraz ze wszystkimi skutkami z tego 

wynikającymi.  

Możliwości rozwiązań: Termin powinien zostać wydłużony przynajmniej do 21 

dni, a jego liczenie nie może być uzależnione od dostarczenia stanowiska do 

nabywcy, który może celowo unikać odebrania pisma przed upływem 

wyznaczonego czasu.  

 

• Brak sprawnego i szybkiego mechanizmu wykreślania roszczeń nabywcy z 

księgi wieczystej w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej 

przez klienta 

Problem: Ustawa deweloperska nie zawiera dostatecznych uregulowań 

umożliwiających deweloperowi wykreślenie roszczeń nabywcy w sytuacji 

odstąpienia przez niego od umowy, ponadto nie precyzuje dostatecznie, kto 

ponosi koszty notarialne z tym związane. Ustawa deweloperska nie reguluje 

postępowania, jakie deweloper mógłby w takiej sytuacji podjąć, aby uzyskać 

wykreślenie, a regulacje kodeksowe nie są wystarczające w realiach obrotu. 

Możliwości rozwiązania: Automatyczne wykreślenie roszczeń nabywcy z księgi 

wieczystej w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej przez klienta. 

 

• Brak jednoznacznego przesądzenia, że okres rękojmi biegnie od dnia 

wydania lokalu, a nie od dnia przeniesienia własności nieruchomości  

Problem: Obecne regulacje zawarte w ustawie deweloperskiej w zakresie okresu 

obowiązywania rękojmi są bardzo niejasne i budzą wątpliwości interpretacyjne. 

Brzmienie przepisu ustawy deweloperskiej dot. rękojmi wskazuje na to, że 

w okresie między wydaniem lokalu a nabyciem prawa własności, nabywca może 

korzystać z praw rękojmianych. W istocie jest to sprzeczne z regulacjami dot. 

odpowiedzialności za wady, ponieważ dopiero z chwilą przeniesienia własności 

nabywca może zacząć korzystać z tych praw. 

Możliwości rozwiązań: Jednoznaczne doprecyzowanie przepisów dot. okresu 

rękojmi, który biegnie od dnia wydania lokalu, niezależnie od tego, kiedy została 

zawarta umowa przenosząca własność nieruchomości.   

 

• Brak jasnych reguł w zakresie obliczania powierzchni użytkowej lokali  

Problem: Funkcjonują równolegle interpretacje normy, regulujące odmienne 

sposoby obliczania powierzchni użytkowej nieruchomości mieszkalnych. 

Problematyka związana z prawidłowym obliczaniem powierzchni użytkowej 
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nieruchomości mieszkalnych polega na niejednorodnym stosowaniu normy PN-

ISO 9836:1997. Ze względu na różne tłumaczenie definicji pojęcia „ściana 

działowa”, niektórzy deweloperzy obliczają powierzchnię użytkową 

sprzedawanych nieruchomości odliczając od powierzchni całkowitej, 

powierzchnię znajdującą się pod ścianami działowymi – jest to nieprawidłowa 

praktyka. Standard rynkowy obowiązujący w budownictwie komercyjnym 

zakłada, zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997, obliczanie powierzchni 

nieruchomości w świetle ścian konstrukcyjnych, a nie działowych, które przecież 

są aranżowane w zależności od potrzeb użytkowników. Tylko w budownictwie 

mieszkaniowym, podczas obliczania powierzchni użytkowej danej 

nieruchomości, nadal pojawia się niejednorodne stosowanie przepisów ww. 

normy. 

Ponadto w systemie prawnym występują różne normy prawne, do których 

odwołują się przepisy. Zgodnie z ustawą deweloperską oraz prawem 

budowlanym, deweloper obowiązany jest stosować normę PN ISO 9836:1997. 

Tymczasem w rozporządzeniu ws. ewidencji gruntów i budynków przepisy dla 

celów pomiaru powierzchni odwołują się do ustawy  o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy. W praktyce powoduje to sytuacje, że w jednej 

normie powierzchnia antresoli o wysokości pow. 220 cm jest zaliczona jako 

powierzchnia lokalu, a w przypadku drugiej normy nie wchodzi w skład 

powierzchni.  

Propozycja rozwiązania: Ujednolicenie przepisów dot. sposobu obliczania 

powierzchni użytkowej nieruchomości mieszkalnych, w taki sposób, aby wszyscy 

deweloperzy, niezależnie od rodzaju realizowanej inwestycji, obliczali 

powierzchnię użytkową bez odliczania od niej powierzchni znajdującej się pod 

ścianami działowymi .  

VI. Brak regulacji pozwalających na 

funkcjonowanie REIT na polskim rynku 
 

Problem: Doświadczenia z zagranicznych rynków wskazują, że czynnikiem 

skutecznie wpływającym na rozwój sektora jest funkcjonowanie spółek 

inwestujących w nieruchomości celem odnoszenia zysków z ich najmu. Mimo 

poruszenia tematu wprowadzenia w polskim systemie prawnym przepisów 

pozwalających na korzystanie z tego rozwiązania, nie doszło do ich 

wprowadzenia w życie. W wielu krajach Unii Europejskiej tego typu fundusze 

funkcjonują z sukcesem, korzystając z dodatkowych udogodnień w rozliczaniu 

podatków. 

Możliwości rozwiązań: Uważamy, że wdrożenie przepisów pozwalających na 

funkcjonowanie na polskim rynku podmiotów typu REIT przyczyni się do rozwoju 

branży nieruchomości a także sektora najmu. W tym celu należy powrócić 

i uaktualnić (o wszystkie segmenty nieruchomości) projekt Ustawy o firmach 

inwestujących w najem nieruchomości z 2016 roku.  
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Szczegółowy opis: Według opublikowanych niewiele ponad miesiąc temu 

danych, w ciągu tylko I półrocza 2019 w polski rynek nieruchomości 

komercyjnych zainwestowano 2,76 mld €8, co stawia go na miejscu 

najatrakcyjniejszego w Europe Środkowo-Wschodniej. Z raportu „Market View. 

Rynek inwestycyjny IH19” przygotowanego przez CBRE, wynika jednak, że 

jedynie 1% ww. kapitału to rodzimi inwestorzy, pozostała część – aż 99% 

inwestycji – to podmioty pochodzące z innych krajów. Przykład rynku 

nieruchomości komercyjnych, który pod kątem poziomu zaangażowania w 

inwestycje zajmuje w zestawieniu drugie miejsce (1,76 mld €) – Republiki 

Czeskiej - dowodzi, że wprowadzenie rozwiązań prawnych służących 

funkcjonowaniu REIT może znacznie poprawić poziom zaangażowania w 

przedmiotowy sektor rodzimych inwestorów. W Czechach, po wprowadzeniu w 

2013 roku regulacji dedykowanych ułatwieniom funkcjonowania REIT (sama 

instytucja była dozwolona od 2004 roku, jednak dopiero zachęty w formie 

przepisów ułatwiających rozliczenia podatków wpłynęły na zmianę na rynku) 

poziom zaangażowania krajowego kapitału wzrósł o 36 punktów procentowych – 

z 1% do 37%. Na podstawie doświadczeń z zagranicy możemy stwierdzić, że 

rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie podmiotom Real Estate Investment 

Trust służą zwiększeniu zaangażowania małych podmiotów i indywidualnych 

inwestorów. Obecnie takie regulacje funkcjonują w prawie 40 krajach na świecie 

– w tym 16 krajach Unii Europejskiej – także sąsiadujących z Polską Litwie, 

Czechach czy Niemczech – gdzie przepisy są szczególnie dedykowane 

pomniejszym inwestorom. 

Instrumenty powiązane z inwestowaniem w najem nieruchomości są pożądane 

również na polskim rynku mieszkaniowym, o czym świadczą dane przedstawiane 

przez JLL REAS sygnalizujące rozrost tego sposobu lokowania kapitału: 

 

 

 

 
8 https://biuroprasowe.cbre.pl/72708-w-polski-rynek-nieruchomosci-komercyjnych-
inwestuje-sie-najwiecej-ale-brakuje-rodzimego-kapitalu-nbsp [dostęp: 18.12.2019] 

https://biuroprasowe.cbre.pl/72708-w-polski-rynek-nieruchomosci-komercyjnych-inwestuje-sie-najwiecej-ale-brakuje-rodzimego-kapitalu-nbsp
https://biuroprasowe.cbre.pl/72708-w-polski-rynek-nieruchomosci-komercyjnych-inwestuje-sie-najwiecej-ale-brakuje-rodzimego-kapitalu-nbsp
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O poszukiwaniu przez Polaków form lokowania kapitału w powiązaniu 

z nieruchomościami świadczy także rozrost oferty apartamentów 

inwestycyjnych. Jak pokazują prognozy przedstawione podczas Dni Dewelopera 

2019 w następnych latach należy spodziewać się wzmożenia zainteresowania 

 alternatywnymi do mieszkań sposobami inwestycji w nieruchomości.  

 

Wobec powyższego uważamy za zasadne – zarówno dla polskiej gospodarki jak 

i indywidualnych uczestników rynku – wprowadzenie do polskiego systemu 

prawa możliwości efektywnego funkcjonowania podmiotów typu REIT w 

sektorze mieszkaniowym i komercyjnym. 

VII. Koszty wykonawstwa 
 

Problem: Według przytoczonych wcześniej danych JLL REAS nt. struktury cen 

mieszkań, największą część – ponad połowę – stanowią koszty wykonawstwa. Co 

więcej – w ciągu zaledwie dwóch lat, między I kwartałem 2016 roku a I 

kwartałem 2018 roku odsetek ten urósł o 6 punktów procentowych – do 54%. 

Docierające do PZFD sygnały każą dodatkowo wysnuć wniosek, że firmom 

deweloperskim z każdym rokiem coraz trudniej pozyskać jest wykonawców 

inwestycji.  

Możliwości rozwiązań: Oprócz elementów wskazanych przez Polski Związek 

Pracodawców Budownictwa w załączniku do niniejszego raportu pragniemy 

także zwrócić uwagę na kwestie ułatwień w polskim prawodawstwie w 

zatrudnianiu cudzoziemców, stanowiących istotny trzon firm budowlanych.  
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Jak wynika z informacji9 przedstawionych w sierpniu bieżącego roku przez 

Najwyższą Izbę Kontroli lokalne organy w bardzo powolnym tempie procedują 

wydawanie dokumentów pozwalających cudzoziemcom na pracę w Polsce. Jak 

wskazuje NIK – w ciągu 4 lat czas oczekiwania na legalizację pobytu wydłużył się 

z 64 do 206 dni, m.in. w związku z brakami kadrowymi urzędów. Celem 

zapobieżenia odpływowi pracowników firm budowlanych z polskiego rynku 

postulujemy rozważenie usprawnienia procedur umożliwiających cudzoziemcom 

pracę w Polsce. 

VIII. Arbitralne nakładanie kosztów budowy 

infrastruktury na inwestorów 
 

Problem: W wielu miastach samorządy arbitralnie nakładają na deweloperów 

(pośrednio więc na ich klientów) obowiązki ponoszenia kosztów powstawania 

infrastruktury, często niezwiązanej wprost z realizacją inwestycji deweloperskiej. 

Nadużywa się, niezgodnie z zakładaną przez ustawodawcę funkcją, art. 16 

Ustawy o drogach publicznych, który nakłada obowiązek przebudowy dróg 

publicznych w związku z realizowaną inwestycją. Taki schemat postępowania 

często jest przenoszony także na inne obszary – np. budowa kanalizacji 

deszczowej.  

Możliwości rozwiązań: Należy wprowadzić jasne zasady partycypacji wszystkich 

podmiotów, biorących udział w urbanizacji terenów tak, by koszty były 

sprawiedliwie dzielone oraz jasnego ukształtowania pułapu nakładów na 

 
9 https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/panstwo-niegotowe-na-cudzoziemcow.html 
[dostęp:18.12.2019] 
 

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/panstwo-niegotowe-na-cudzoziemcow.html
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infrastrukturę, jakie powinien ponosić inwestor w związku z realizowanym 

przedsięwzięciem. 

Szczegółowy opis: W obecnym stanie prawnym, w związku z szeroką 

uznaniowością art. 16 Ustawy o drogach publicznych, samorządy nadużywają 

możliwości nałożenia na inwestora kosztów inwestycji drogowej. Według 

pozyskanych przez PZFD na drodze dostępu do informacji publicznej danych, 

tylko w ubiegłym roku klienci deweloperów, w ramach cen nieruchomości, 

przeznaczyli na infrastrukturę ok. 2 mld zł. Ponadto – napływają do nas sygnały, 

że niektóre z samorządów uzależniają wydawanie decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu od zobowiązania się dewelopera do 

pokrycia kosztów bądź wybudowania szeroko pojętej infrastruktury, służącej 

realizacji de facto zadań własnych lub zleconych samorządu, a nie związanych 

bezpośrednio z daną inwestycją deweloperską. Wszyscy użytkownicy danego 

terenu korzystają więc z infrastruktury, za którą pośrednio płacą wyłącznie 

nabywcy produktów deweloperskich. 

IX. Problemy z interpretacją przepisów przez 

samorządy 
 

Problem: W obecnym systemie prawa funkcjonuje przepis Art. 8 Kodeksu 

postępowania administracyjnego, który celem zapewnienia jednolitości 

stosowania prawa i jego pewności wprowadził zasadę jednakowego 

rozstrzygnięcia w takim samym stanie prawnym i faktycznym. M. in. 

w przytoczonym na początku niniejszego dokumentu badaniu ankietowym 

deweloperzy wskazali jednak, że wśród istotnych problemów rynku 

nieruchomości jest brak konsekwencji w stosowaniu prawa i zmienność 

rozstrzygnięć na poziomie samorządowym. Zdarza się bowiem, że w 

identycznym stanie prawnym i zbliżonych okolicznościach faktycznych organy 

różnych samorządów potrafią rozstrzygnąć w sposób daleki od jednolitości, 

a nawet ten sam organ może w praktyce zmienić utrwaloną ścieżkę. Mimo 

istnienia przytoczonego przepisu Kodeks postępowania administracyjnego 

konieczne jest dochodzenie jego egzekwowania na drodze kontroli legalności 

wydawanych decyzji, co znacznie wydłuża proces inwestycyjno-budowlany. 

Wobec powyższego zwracamy szczególną uwagę na opisany problem.  

X. Bezzasadne odwołania od decyzji na podstawie 

KPA 
 

Problem: Głęboko zakorzenionym i stosunkowo powszechnym problem są 

odwołania od decyzji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Wbrew funkcji, jaką powinny utrzymywać przepisy 

umożliwiające ingerencje w naruszające interes stron, instrumenty zawarte 

w Rozdziale 6 ww. regulacji, pozwalają na nadużywanie uprawnień 

przysługującym m.in. sąsiadom inwestycji, prowadząc do nieuzasadnionego 
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blokowania tejże inwestycji, bądź też dążenia do uzyskania przez nich 

indywidualnych korzyści.   

 

Możliwości rozwiązań: Uważamy, że składanie bezzasadnych odwołań należy 

ograniczyć adaptacją rozwiązań funkcjonujących w prawie cywilnym, w postaci 

wnoszenia opłaty od wniosku z możliwością zwolnienia z jej ponoszenia 

w przypadku złej sytuacji finansowej odwołującej się strony. 
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Część II - Możliwości zaangażowania deweloperów 

w program Mieszkanie + 

 

1. Zachęty dla branży 
W ankiecie przeprowadzonej w grudniu 2019 roku na potrzeby niniejszego 
opracowania wzięło udział 134 respondentów z Polskiego Związku Firm 
Deweloperskich. Jako pierwszą barierę w działalności deweloperskiej wskazali 
oni brak dostępnych gruntów. Na drugim i trzecim miejscu również uplasowały 
się pozycje związane z możliwością rozpoczęcia inwestycji, a więc – uzyskanie 
pozwolenia na budowę oraz uzyskanie warunków zabudowy. Potwierdza to 
tezę, że w chwili obecnej to strona podażowa, a nie popytowa stanowi wąskie 
gardło dla zwiększenia wyników budownictwa.  

Skarb Państwa dysponuje w tym zakresie istotnymi zasobami bezpośrednimi i 
pośrednimi, to jest gruntami KZN-u oraz spółek Skarbu Państwa (zwłaszcza 
kolejowych i pocztowych).  

2. Model zaangażowania sektora prywatnego 

Skarb Państwa wystawia na sprzedaż grunt. Jako sprzedający Skarb Państwa z 
góry określa pulę mieszkań według wskazanego standardu, które deweloper 
będzie musiał przekazać na rzecz Operatora Narodowego/ Skarbu Państwa w 
określonym czasie. Drugim elementem zapłaty za działkę jest gotówka. Grunt 
jest sprzedawany w otwartym przetargu, gdzie z góry określonym elementem 
jest liczba mieszkań, a kupujący licytują się co do wysokości dopłaty w gotówce. 
Kupujący musi zapłacić wylicytowana kwotę oraz wnieść zabezpieczenie 
równowartości zakontraktowanych mieszkań.  

3. Wskazanie działek na sprzedaż 
Celem przyspieszenia wyboru działek pod budownictwo proponuje się, aby obok 
inicjatywy sprzedającego, to jest Skarbu Państwa, wprowadzić mechanizm na 
wniosek kupującego. Inwestorzy prywatni aktywnie poszukują działek 
budowalnych nie tylko wśród ofert sprzedaży, ale także przez odnajdywanie 
i zachęcanie właścicieli do ich sprzedaży. Wiele ze zidentyfikowanych działek 
pozostaje w rękach Skarbu Państwa lub spółek Skarbu Państwa. Utworzenie 
komórki, która na wniosek potencjalnego kupującego weryfikowałaby i ustalała 
możliwość wystawienia na przetarg takiej nieruchomości przyspieszyłby obrót 
tymi nieruchomościami.  

4. Ustalenie standardu mieszkań oczekiwanych przez Skarb 

Państwa 
W warunkach przetargu należy opisać ile i jakich mieszkań oraz w jakim czasie 
musi dostarczyć kupujący. Można skorzystać ze standardów wypracowanych 
uprzednio przez (a) Wojskową Agencję Mieszkaniową lub (b) PFRN dla określenia 
jakie to mają być mieszkania. 

Dokładne określenie ilości mieszkań, które mają zostać przekazane powinno 
odbywać się indywidualnie dla każdej z działek. Dla przyspieszenia procesu 
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można przyjąć wytyczne dotyczące procentowej części wartości działki, która 
powinna być uiszczona w postaci mieszkań.  

Mieszkania mogłyby być przekazane tak w postaci nowo zbudowanego zasobu 
na danej działce jak i w postaci nowych lokali w obrębie tej samej gminy. Drugi 
model umożliwi realizację scenariusza, w którym na sprzedaż trafia działka 
atrakcyjna np. dla dewelopera biurowego, natomiast nabywa on od innego 
podmiotu odpowiednią liczbę mieszkań w innej inwestycji deweloperskiej i 
przekazuje na rzecz Skarbu Państwa. Alternatywnie deweloper zainteresowany 
daną działką może być gotowy przenieść na Skarb Państwa mieszkania 
wybudowane na innej inwestycji, o ile spełniają one określone kryteria. 
Dodatkowo, w przypadku przekazania mieszkań zrealizowanych na innej 
inwestycji, mieszkania mogą szybciej trafić do Skarbu Państwa i zostać 
przekazane końcowym użytkownikom.  

5. Umiejscowienie przekazywanych mieszkań 
Do ustalenia pozostaje czy mieszkania przekazywane na rzecz Skarbu Państwa 
powinny być skomasowane w jednym budynku czy też ich własność może być 
przemieszana w obrębie budynku z mieszkaniami przeznaczonymi na sprzedaż 
na wolnym rynku.  

W przypadku  przemieszanej własności występowałaby dodatkowa korzyść 
polegająca na  wystąpieniu miksu społecznego osób  (1) zajmujących mieszkania 
kupione na własność, (2) wynajmujących na wolnym rynku oraz (3) 
korzystających z zasobów M+. Z drugiej strony, z punktu widzenia 
zarządzającego takim zasobem M+, byłoby to istotne utrudnienie ze względu na 
trudności związane z gospodarowaniem mieszkaniami rozproszonymi pomiędzy 
poszczególnymi wspólnotami.  Dodatkowo jeżeli zasób M+ miałby być w 
przyszłości przeznaczony na sprzedaż bądź to dla funduszy inwestycyjnych lub 
emerytalnych bądź też spółek typu REIT, zainteresowanie takich kupujących 
byłoby dużo mniejsze. Podmioty tego typu oczekują własności całego budynku 
tak, aby umożliwić swobodne decydowanie o niezbędnych remontach  i 
sposobie zarządu i nie narazić się na potencjalne problemy wynikające ze 
współwłasności. 

6. Dotychczasowe doświadczenia  
Dotychczasowe doświadczenia programu M+ pokazały, że największą barierą dla 
jego rozwoju nie jest kwestia finansowania, która jest dziś zabezpieczona przez 
PFRN, ale trudności z identyfikacją gruntu oraz uzyskaniem niezbędnych zgód i 
dokumentów dla rozpoczęcia inwestycji. Ze względu na bardzo dużą specyfikę 
działalności deweloperskiej (na polskim rynku deweloperzy działają w 
miażdżącej większości tylko w obszarze jednego miasta/regionu), należy sięgnąć 
do znajomości lokalnych rynków podmiotów tam działających. Znają oni 
regionalne ograniczenia i możliwości i będą w stanie najszybciej uzyskać 
niezbędne zgody i decyzje oraz rozpocząć inwestycje.  

Wydaje się, iż zasadnym jest kontynuacja dotychczas stosowanych 
mechanizmów budowy mieszkań na potrzeby programu M+ przy jednoczesnym 
zwiększeniu wsparcia samorządów oraz wprowadzeniu kolejnego gracza to jest 
sektora deweloperskiego.  
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Część III – Inne czynniki powodujące wzrost cen 

mieszkań 

I. Koszty wynikające z rozporządzenia ws. 

warunków technicznych 
 

Należy zauważyć, że elementy przedstawione w niniejszym dokumencie jako 

bariery w powstawaniu nowych inwestycji stanowią także istotne czynniki 

warunkujące wysoki poziom cen mieszkań i nieruchomości na polskim rynku.  

Oprócz nich, jako powód wzrostu nakładów finansowych konieczne jest 

wymienienie także poniższych kosztów inwestycyjnych w związku z tzw. 

Warunkami Technicznymi. 

Obecne przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (dalej jako „Rozporządzenie”) sformułowane są w sposób, który 

utrudnia stosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz 

dostosowanie obiektów do indywidualnych potrzeb inwestorów i użytkowników. 

W treści  Rozporządzenia dominują przede wszystkim rozwiązania typowe, 

dające się łatwo sparametryzować, ale jednocześnie brakuje możliwości 

zastosowania rozwiązań indywidualnych (zamiennych), dostosowanych do 

lokalnych warunków lub nietypowych funkcji, wymagających odstąpienia od 

rozwiązań typowych. 

Trzeba zauważyć, iż na koszty budowy istotny wpływ mają, oprócz regulacji 

dotyczących samego przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjno-

budowlanego, również kwestie związane z zasadami projektowania obiektów 

budowlanych i czynnościami składającymi się na roboty budowlane.  

Poprawa podstawowych wskaźników mieszkaniowych wymaga przede 

wszystkim inwestycji w budownictwo spełniające współczesne wymogi dla 

zabudowy mieszkaniowej. Dlatego też zasadniczą kwestią jest konieczność 

wprowadzenia rozwiązań, które pozwolą nie tylko budować sprawniej i 

efektywniej, ale będą również wymierne pod względem ekonomicznym. 

W związku z powyższym, wskazujemy poniżej przykładowe obszary, które w 

naszej ocenie wymagają zmian, a które realnie przełożyłyby się na ograniczenie 

kosztów budowy,  przy czym zmiany te nie miałyby wpływu na pogorszenie 

funkcjonalności, bezpieczeństwa czy komfortu korzystania z budynku. 

Dodatkowo chcielibyśmy zaznaczyć, że w związku z faktem, że z dniem 

20.09.2021 r. straci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, kompleksowe uwagi co do nowego 

brzmienia przepisów, zgodnie z pismem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 

15 listopada 2019 r., prześlemy w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.  
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Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna. 

Załącznik 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z 

oszczędnością energii. 

Założenia kierunkowe 

1. Stałe podnoszenie wymogów (kolejne już od 31 grudnia 2020 r.) w stosunku 

do przegród zewnętrznych, które odpowiadają, za niewielki procent strat ciepła 

w budynku powoduje, że efektywność tych nakładów dla całego budynku jest 

znikoma, natomiast generuje wysokie koszty. Prawidłowe powinno być 

limitowanie i ograniczenie łącznych strat ciepła budynku, a nie szczegółowe 

rozwiązania  projektu. Nie ma przeszkód by zaprojektować przegrody na 

dotychczasowym poziomie przenikalności cieplnej pod warunkiem 

skompensowania tych strat innymi przegrodami o zmniejszonym współczynniku. 

2.Nie można także zapominać, że efektywność izolacji przegród maleje z każdym  

kolejnym centymetrem izolacji, prowadząc do takiej sytuacji, w której wydatki 

energetyczne na wyprodukowanie materiałów do ociepleń budynków 

przewyższają oszczędności uzyskane w skutek ich docieplenia. 

Postulaty zmian w treści Rozporządzenia. 

a) Wymogi dotyczące parametru Energii Pierwotnej dla budownictwa 

mieszkaniowego (na dzień dzisiejszy na poziomie 85 kWh/m2/rok) powinny 

zostać utrzymane na obecnym poziomie przez okres przejściowy (np. 5 lat), a ich 

obniżenie (do 65kWh/m2/rok) powinno nastąpić, ale dopiero w momencie 

realizacji celu nadrzędnego jakim jest zmniejszenie deficytu mieszkaniowego w 

Polsce. To samo dotyczy wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej przegród 

zewnętrznych i wewnętrznych w budynkach mieszkalnych.  

Wyżej wymienione parametry są już i tak na wysokim poziomie, a ich spełnienie 

zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia z 2013 roku oznaczało znaczące 

podniesienie kosztów budowy. Dalsze zaostrzanie tych kryteriów spowoduje 

kolejny wzrost kosztów budowy przy minimalnym wpływie na środowisko. 

Alternatywą może być wprowadzenie w tej  materii labelizacji obiektów 

mieszkaniowych. Obiekty mieszkaniowe o niższych cenach sprzedaży będą 

spełniać wymagania termiczne wg Rozporządzenia z 2017, a mieszkania o 

podwyższonym standardzie mogą być projektowane i budowane według 

przepisów Rozporządzenia, obowiązującego od dnia 31 grudnia 2020 r.  

b) Powrót do wartości „EP”, jakie obowiązywały w dniu 1 stycznia 2014. 

Należy przede wszystkim rozważyć spowolnienie wprowadzania norm 

zapotrzebowania na energię pierwotną budynków odpowiednio do postępu 

technologii i możliwości kraju w taki sposób, by nie spowodować gwałtownego 

podniesienia kosztów budowy. Postulat ten jest tym bardziej zasadny, że 

dyrektywa unijna pozostawia krajom członkowskim prawo decydowania, jaki 

budynek będzie uznany za zero-emisyjny.  
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c) Dopuszczenie przy Δti < 8ºC wskaźnik „U” bez wymagań, dla przegrody 

oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i dla 

przegród oddzielających dachy, stropodachy i stropy nad 

nieogrzewanymi garażami podziemnymi. 

Należałoby wprowadzić zmiany wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej ścian 

wewnętrznych pomiędzy klatką schodową i pomieszczeniami ogrzewanymi w 

stosunku do pozostałych ścian wewnętrznych w budynkach wielorodzinnych. 

Ponadto zrezygnować z podwyższonego współczynnika przenikalności cieplnej 

poszczególnych przegród budowlanych pod warunkiem zachowania średniego 

współczynnika liczonego dla wszystkich przegród na dotychczasowym poziomie. 

Nie ma bowiem przeszkód, by zaprojektować przegrody na dotychczasowym 

poziomie przenikalności cieplnej pod warunkiem skompensowania tych strat 

przegrodami o zmniejszonym współczynniku. Dla ścian wewnętrznych 

oddzielających pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy 

obowiązuje wymóg U<1,0 także w przypadku gdy klatki schodowe i korytarze są 

ogrzewane. W takim przypadku wymóg U<1,0 jest bezzasadny, a podnosi koszty 

budowy. 

d) Pozostawienie wymagań (U ≤ 1) dla ścian wewnętrznych oddzielających 

pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy, 

usytuowanych na parterze i na ostatniej kondygnacji oraz złagodzenie 

wymagań (U ≤ 2) dla ścian na pozostałych kondygnacjach. 

Na kondygnacjach pośrednich w budynku mieszkalnym wielorodzinnym tj. od 

kondygnacji +1 do kondygnacji przedostatniej wpływ temperatury zewnętrznej 

na wychładzanie kubatury klatek schodowych i korytarzy jest bardzo mały i 

pozostawienie wymogu U ≤ 1,  tak jak przy warunku Δti ≥ 8°C jest 

nieuzasadnione. 

Warunek U ≤ 1  ma uzasadnienie dla ścian na kondygnacji parterowej i na 

kondygnacji ostatniej gdyż na tych kondygnacjach różnica temperatur pomiędzy 

ogrzewanym lokalem a klatką schodową lub korytarzem może być wyższa niż 

8°C.  

Rozdział 3. Parkingi i garaże dla samochodów. 

 Postulaty zmian w treści Rozporządzenia. 

a) W przepisie § 18 Rozporządzenia wprowadzić przepisy, które 

dopuszczałyby stosowanie jako miejsc postojowych innych rozwiązań 

technicznych, takich jak platformy, pod warunkiem uzyskania 

wymaganej ilości miejsc postojowych. Ponadto możliwe byłoby 

sytuowanie miejsc postojowych zależnych w halach 

wielostanowiskowych, nie więcej niż jedno miejsce usytuowane za 

miejscem niezależnym oraz na wjazdach do indywidualnych garaży, nie 

więcej niż jedno miejsce przed takim garażem. Takie miejsca zależne nie 

stanowiłyby więcej niż 50% miejsc postojowych.  

 

Na rynku często pojawiają się miejsca rodzinne w garażach podziemnych 

(jedno za drugim), miejsca postojowe na wjazdach do indywidualnych 

garaży lub miejsca na platformach hydraulicznych. Od pewnego czasu 
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pojawiają się interpretacje urzędów, że takie sytuowanie miejsc 

postojowych nie jest dopuszczone przez przepisy Rozporządzenia, gdyż 

samochód parkujący przed miejscem zależnym, pozbawia tego 

pierwszego dostępu do drogi publicznej. Tego typu interpretacje nie 

znajdują uzasadnienia w samym brzmieniu warunków, niemniej 

przysparzają istotnych problemów na rynku. Miejsca zależne cieszą się 

bardzo dużym powodzeniem wśród nabywców, głównie ze względu na 

fakt, iż takie miejsca są istotnie tańsze. Niższy koszt wynika głównie z 

możliwości optymalniejszej proporcji powierzchni dróg manewrowych 

do powierzchni zajmowanej przez same miejsca postojowe. Tworzenie 

miejsc zależnych w garażach podziemnych pozwala lepiej optymalizować 

proporcję powierzchni dróg manewrowych do powierzchni zajmowanej 

przez same miejsca postojowe. Miejsca zależne powinny być również 

wliczane w pełnej liczbie do bilansu miejsc postojowych. 

Rozdział 8a. Instalacja telekomunikacyjna. 

Postulaty zmian w treści Rozporządzenia. 

W związku z postępem technologicznym, jaki nastąpił od przyjęcia aktualnych 

wymagań dla instalacji telekomunikacyjnych (6 listopada 2012 r.), a także 

praktyką stosowania tych przepisów, proponujemy rozważenie wprowadzenia 

ewentualnych zmian wymagań technicznych w poniższym zakresie. Obecne 

przepisy nakazują montowanie dublujących się instalacji w tym instalacji 

miedzianych, od których operatorzy odchodzą. Powoduje to nieuzasadniony 

wzrost kosztów, które niczemu nie służą, ponieważ wszystkie funkcje 

telekomunikacyjne można obsłużyć jednym światłowodem.  

Należy więc zmniejszyć ilości okablowania  w budynkach wielorodzinnych do: 

1) Okablowania światłowodowego,  

2) Instalacji  do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych 

i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny; 

3) Antenowej instalacji zbiorowej służącej do odbioru cyfrowych 

programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w 

sposób rozsiewczy satelitarny; 

Inne okablowanie typu: skrętka UTP, kable miedziane - pozostawić jako opcję, 

tym bardziej, że większość operatorów przechodzi na światłowód. 

Rozdział 4. Schody i pochylnie 

Postulaty zmian w treści Rozporządzenia. 

a) W § 62 Rozporządzenia zmienić przepis, że  drzwi wejściowe do budynku 

i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny 

mieć w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,8 m i wysokość 2 m. 

W przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych 

szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,8 m. 

Bezzasadne jest ograniczenie szerokości drzwi zewnętrznych do 90 cm, gdy dla 

przejścia człowieka lub przejazdu wózka inwalidzkiego wystarczy 60 cm. 
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b) W § 68 Rozporządzenia zmienić przepis, że Minimalna szerokość 

użytkowa schodów w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i w 

zabudowie zagrodowej oraz w mieszkaniach dwupoziomowych - 0,7 m. 

Bezzasadne jest ograniczenie szerokości schodów do 80 cm, gdy dla przejścia 

człowieka wystarczy 60 cm. 

c) W § 68 Rozporządzenia zmienić przepis, że  minimalna szerokość biegu 

wynosi - 0,9 m i spocznika - 0,9 m w budynkach mieszkalnych 

wielorodzinnych.  

Przemawia za tym postulat racjonalizacji przestrzeni i obniżenia kosztów 

inwestycyjnych. Poza tym w budynkach jednorodzinnych wymogi te są na 

poziomie 0,8 m.  

d) W § 86 Rozporządzenia zmienić przepis, że w budynku, na 

kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co najmniej 

jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higienicznosanitarnych powinno 

być przystosowane dla tych osób przez zapewnienie przestrzeni 

manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,4 m; 

Tak, jak wyżej uzasadnieniem zmian jest racjonalizacja przestrzeni, przy 

jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu przestrzeni manewrowej, 

bez szkody dla osoby poruszającej się  na wózku inwalidzkim.  

Rozdział 8. Zieleń i urządzenia rekreacyjne. 

Postulaty zmian w treści Rozporządzenia. 

Z § 40 Rozporządzenia wyłączyć zwrot, że odległość 10 m od linii 

rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 

oraz od miejsc gromadzenia odpadów dotyczy także sytuowania miejsc 

rekreacyjnych.  

Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego, bądź warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu wskazują zazwyczaj, jaki ma być udział terenów 

przeznaczonych pod miejsca rekreacyjne w ogólnej wartości powierzchni 

użytkowej mieszkalnej. W sytuacji, kiedy działka nie będzie miała wystarczająco 

dużej powierzchni, co nie należy do rzadkości, głównie w miastach - sprostanie 

wymaganiom miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bądź 

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (w zakresie powierzchni miejsc 

rekreacyjnych) i jednoczesnego usytuowania miejsc rekreacyjnych w odległości 

minimum 10 metrów od drogi i minimum 10 metrów od okien, przy 

dodatkowym obowiązku zapewnienia minimum 30% powierzchni miejsca 

rekreacyjnego na obszarze biologicznie czynnym – stanie się praktycznie 

niemożliwe. Inwestorzy muszą zwężać i ograniczać przestrzeń zajmowanego 

budynku tylko dlatego, że w bliskiej odległości będzie biegła droga, a z drugiej 

strony będą rozmieszczone okna budynku. Spowoduje to duży spadek 

rentowności takiej inwestycji, a nawet możliwość jej całkowitego wstrzymania. 

 

 



 

43 
 

W
ER

SJA
 R

O
B

O
C

ZA
 

 

 

 

 

 

Część IV – Uwagi zgłoszone przez Polski Związek 

Pracodawców Budownictwa  
 

I. Wybór wykonawców dla inwestycji Mieszkanie 

Plus – optymalizacja procesu i kosztów 
 

Należy odnotować, że w ramach programu Mieszkanie Plus realizowane są (i 
nadal będą) inwestycje o bardzo zróżnicowanej skali inwestycji, to jest zarówno 
względnie nieduże inwestycje o wartości kilku do kilkunastu (20) milionów 
złotych jak i duże osiedla, w ramach których wartość nakładów inwestycyjnych 
będzie przekraczała kilkadziesiąt milionów złotych. 

W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że: 

1) inwestycje mniejsze (do kilkunastu (20) milionów złotych) powinny być 
adresowane do sektora MŚP w budownictwie, który w przeważającej 
mierze grupuje firmy o kapitale krajowym, 

2) inwestycje większe, o wartości kilkudziesięciu milionów złotych (i 
wyższej), w dużej mierze będą powodowały zainteresowanie 
największych przedsiębiorstw budowlanych, z uwagi na konieczność 
zaangażowania znacznych środków obrotowych w proces realizacji robót 
budowlanych czy  zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  a także  
z uwagi na bardziej złożony proces zarządzania wykonywania robotami 
budowlanymi.  

Powyższa dystynkcja ma w naszej ocenie istotne znaczenie z perspektywy 
zwiększenia efektywności kosztowej realizacji inwestycji w ramach programu 
Mieszkanie Plus.  

Odpowiednie zaadresowanie konkretnych postępowań z punktu widzenia 
przedsiębiorstw, do których kierowane będą zaproszenia do składania ofert, 
będzie zachęcało do składania większej liczby ofert na realizację robót 
budowlanych. 
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II. Problem niskiej konkurencyjności ofert w 

przetargach – innowacje procesowe - 

perspektywa sektora MŚP 
 

Istotnym ograniczeniem dla zwiększenia efektywności realizacji programu 
Mieszkanie Plus jest niska liczba składanych ofert. Jest to zresztą cecha 
charakterystyczna także dla znacznej części rynku zamówień publicznych, w 
ramach którego średnia liczba ofert kształtuje się na poziomie 1.9 oferty w 
postępowaniu przetargowym.  

Niski stopień zainteresowania przedsiębiorstw wykonawczych przetargami w 
ramach programu Mieszkanie Plus skutkuje zaniżoną konkurencyjnością ofert. W 
konsekwencji, można zaryzykować tezę, że ceny ofertowe otrzymywane przez 
inwestorów są wyższe niż możliwe do uzyskania w postępowaniach o większej 
konkurencyjności.  

Mając powyższe na uwadze, należałoby rozważyć wykreowanie marki 
„Mieszkanie Plus” jako inwestycji szczególnie atrakcyjnych dla przedsiębiorstw 
sektora MŚP. W szczególności mniejsze inwestycje w ramach programu 
Mieszkanie Plus mogą zatem stanowić interesującą propozycję rozwojową dla 
firm sektora MŚP, które mogą wyspecjalizować się w realizacji inwestycji 
mieszkaniowych.  

Powyższe wymaga jednak wyraźnego, konsekwentnego i zrozumiałego dla 
przedsiębiorców ukształtowania warunków przetargowych i kontraktowych.  

Z perspektywy firm sektora MŚP, szczególnie istotne do wystandaryzowania 
kontraktowego są poniższe zagadnienia: 

a) ograniczenie ryzyk kontraktowych, ponoszonych przez wykonawcę 
inwestycji, do ryzyk którymi taki mniejszy wykonawca, nie mający 
szerokiego zaplecza prawnego i finansowanego (roszczeniowego), jest w 
stanie racjonalnie zarządzać; 

b) wprowadzenie mechanizmów które mają pozytywny wpływ na płynność 
przedsiębiorstwa wykonującego roboty budowlanego, w szczególności w 
zakresie terminów rozliczeń, np. tzw. „skont” przy przyspieszonej 
płatności, rozliczeń małych etapów robót, dopuszczalności cesji 
wierzytelności i stosowania factoringu, racjonalnych wymagań w 
zakresie ubezpieczeń i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Szerzej o istotności zachowania prawidłowej płynności finansowej przez 
przedsiębiorstwa sektora budowlanego w punkcie „Znaczenie płynności 
finansowej dla firm budowlanych”, w dalszej części niniejszego 
opracowania. 

c) określenie racjonalnych granic odpowiedzialności kontraktowej; 
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d) ograniczenie możliwości potrąceń kar umownych z wynagrodzenia przed 
orzeczeniem w ramach rozjemstwa czy orzeczenia sądowego bądź 
pozasądowego; 

e) stosowanie mechanizmów rozliczeń obmiarowych wg cen 
jednostkowych zamiast rozliczenia ryczałtowego. 

III. Modyfikacja formuły realizacji inwestycji – 

„Projektuj i Buduj” 
 

W odniesieniu do kwestii technicznych, w tym w szczególności do technologii 
realizacji inwestycji, w ocenie rynku wykonawczego, pozytywne konsekwencje 
przyniosłoby zastosowanie na szeroką skalę w odniesieniu do inwestycji 
większych, to jest o wartości robót budowlanych powyżej 20 milionów złotych, 
modelu „zaprojektuj i wybuduj”. 

Mechanizm ten stosowany jest z powodzeniem w zakresie szeregu inwestycji 
publicznych, w szczególności infrastrukturalnych, umożliwiając osiągnięcie 
oszczędności szacowanych na 10 – 20 % kosztu robót budowlanych. Przewiduje 
on, że zadaniem inwestora jest opisanie jego potrzeb i wymagań dotyczących 
inwestycji poprzez tzw. program funkcjonalno-użytkowy (PFU), natomiast 
zadaniem wykonawcy jest sporządzenie w oparciu i w zgodzie z  PFU projektu 
budowlanego, projektu wykonawczego, projektów branżowych i warsztatowych 
oraz uzyskanie niezbędnych zgód administracyjnych. 

Prawidłowo zastosowana metoda „projektuj i buduj” w ramach programu 
Mieszkanie Plus w odniesieniu do większych inwestycji, powinna pozwolić na: 

1) umożliwienie zdywersyfikowania technologii budowy mieszkań, w tym 
pełniejsze wykorzystanie gotowych rozwiązań prefabrykowanych bądź 
modułowych przez wykonawców, dysponujących lub specjalizujących się 
w danych typach rozwiązań technologicznych. Takie podejście 
stosowane jest między innymi na szwedzkim rynku mieszkaniowym. 

W tym miejscu należy podkreślić znaczny potencjał optymalizacyjny w 
zakresie kosztu budowy przy zastosowaniu rozwiązań 
prefabrykowanych, którymi dysponują poszczególni wykonawcy robót 
budowlanych. W Polsce zauważalnie rośnie liczba firm wykonawczych, 
inwestujących we własne rozwiązania prefabrykacji bądź modułowe, w 
znacznej mierze przeznaczone na eksport. Rozwiązania te mogłyby być 
stosowane również w Polsce, w szczególności w sytuacji projektowania 
robót budowlanych przez wykonawcę (w ramach modelu „projektuj i 
buduj”). 

Obecnie stosowany model tradycyjny (projektowanie przez inwestora) z 
reguły nie przewiduje zachęty na etapie projektowania do stosowania 
rozwiązań zoptymalizowanych, a w szczególności związanych z 
technologią oferowaną przez konkretnego wykonawcę, który taką 
technologią dysponuje. 
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Dopuszczenie metody „projektuj i buduj” umożliwiłoby zatem 
konkurowanie różnych technologii wykonania budynku mieszkalnego, co 
mogłoby prowadzić do zmniejszenia kosztów realizacji mieszkań.  

2) uzyskanie bezpośrednich oszczędności względem systemu tradycyjnego 
z projektowaniem zapewnianym przez inwestora, na poziomie 10-20% 
kosztów robót budowlanych, 

3) ograniczenie zakresu prac będących po stronie inwestora poprzez 
wykonanie wyłącznie PFU, a nie pełnego projektu budowlanego, łącznie 
z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę, 

4) zmniejszenie liczby postępowań przetargowych, co mogłoby być 
osiągnięcia wskutek zawarcia umowy ramowej z projektantem, który 
wykonywałby w ramach jednej umowy kilka programów funkcjonalno-
użytkowych dla inwestycji. 

 

Z drugiej strony, zastosowanie metody „projektuj i buduj” byłoby mniej 
efektywne i trudniejsze w przypadku mniejszych inwestycji, adresowanych i 
wykonywanych w większej stopniu przez przedsiębiorstwa budowlane sektora 
MŚP, w szczególności z poniższych względów: 

a) przedsiębiorstwa budowlane sektora MŚP w przytłaczającej większości 
nie dysponują wystarczającym potencjałem własnym – projektowym, do 
wykonywania części projektowej  inwestycji, zaś powierzenie 
projektowania „na zewnątrz” generowałoby konieczność zaangażowania 
środków, których mniejsze podmioty nie posiadają zazwyczaj w 
wystarczającej wysokości; 

b) metoda „projektuj i buduj” zakłada rozliczenie robót budowlanych w 
oparciu o cenę ryczałtową ewentualnie z pewnymi elementami 
zagregowanymi, rozliczanymi jednostkowo – jest to mechanizm trudny 
dla firm o mniejszej płynności; 

c) metoda „projektuj i buduj” może wpływać negatywnie na płynność 
finansową wykonawcy, co byłoby szczególnie niekorzystne dla sektora 
MŚP; 

d) tym samym stosowanie „projektuj i buduj” w mniejszych inwestycjach, 
mogłoby dodatkowo negatywnie wpłynąć na konkurencyjność ofert w 
prowadzonych postępowaniach przetargowych. 

IV. Znaczenie płynności finansowej dla firm 

budowlanych  
 

Sektor budownictwa funkcjonuje w oparciu o sieć połączonych ze sobą 
łańcuchów budowlanych, w których jedne podmioty świadczą usługi na rzecz 
drugich. Realizacją projektu budowlanego na zlecenie prywatnego lub 
publicznego inwestora zajmuje się generalny wykonawca. Przeprowadza on 
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część prac w oparciu o własne zasoby kadrowe i sprzętowe, a resztę zleca 
firmom podwykonawczym, które nawiązują współpracę z dalszymi 
podwykonawcami. Taka specyfika sektora sprawia, że spadek rentowności i 
płynności jednego podmiotu wpływa negatywnie na sytuację finansową 
kolejnego. Wszystko dzieje się w warunkach bardzo niskiej rentowności całej 
branży budowlanej, która jest wyjątkowo wrażliwa na wahania koniunktury na 
rynku krajowym (wykres 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres 1. Wskaźnik rentowności obrotu netto sektora budownictwa na tle 
gospodarki [%] 

 
Uwaga: wyniki dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba zatrudnionych przekracza 49 osób. 
Wskaźnik rentowności obrotu netto jest relacją wyniku finansowego netto do przychodów 
z działalności podmiotu. 
Źródło: GUS.  

Zamawiający mają ograniczony wpływ na marże wypracowywane przez 
podmioty realizujące projekty inwestycyjne. O wyborze wykonawcy decyduje 
bowiem konkurs ofert, w którym dominującym kryterium najczęściej jest cena. 
Duża konkurencja ze strony innych podmiotów sprawia, że firmy rywalizują o 
pozyskanie zlecenia możliwie najniższą ceną przy zachowaniu odpowiedniej 
jakości wykonania inwestycji. Wysokość ceny ofertowej determinuje szereg 
czynników, wśród których można wymienić m.in. czas projektowania i 
prowadzenia prac budowlanych, zaliczkowanie robót i sposób ich fakturowania, 
składniki wpływające na finalny koszt kontraktu (tj. materiały, surowce i 
robocizna), waloryzacja wynagrodzenia, a także wycena ryzyk kontraktowych i 
finansowych. Zamawiający mogą jednak aktywnie oddziaływać na zarządzanie 
przepływami pieniężnymi, które ma szczególne znaczenie dla prawidłowego 
funkcjonowania i rozwoju każdego przedsiębiorstwa budowlanego.  

Zaburzenia w przepływach gotówkowych w trakcie wykonywania projektu 
inwestycyjnego nie należą do rzadkości, dlatego zarządzanie ryzykiem 
płynności powinno być obszarem szczególnego monitoringu ze strony 
podmiotów bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w realizację 
inwestycji (wykres 2). 

Wykres 2. Wskaźnik płynności finansowej II stopnia w sektorze budownictwa 
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Uwaga: wyniki dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba zatrudnionych przekracza 49 osób. 
Wskaźnik płynności finansowej II stopnia jest to relacja inwestycji krótkoterminowych i należności 
krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych. 
Źródło: GUS. 

Z obserwacji Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa wynika, że źródeł 
zaburzeń płynności finansowej w sektorze budownictwa raczej należy 
doszukiwać się opóźnieniach płatności za wykonane roboty budowlane ze 
strony inwestorów, aniżeli w niskiej moralności płatniczej firm działających w 
branży budowlanej.  

Teza ta znajduje potwierdzenie w danych GUS, które wskazują, że w ostatnim 
czasie duże przedsiębiorstwa (czyli najczęściej generalni wykonawcy) mają 
większe problemy z utrzymaniem płynności finansowej niż podmioty małe i 
średnie (wykres 3). Charakteryzują się one również dużo wyższym poziomem 
zobowiązań z tytułu dostaw i usług w relacji do należności (wykres 4), co 
sprawia, że zachowanie odpowiedniego poziomu płynności jest dla nich 
szczególnie ważnym zadaniem. 

Wykres 3. Wskaźnik płynności finansowej II stopnia w firmach budowlanych w 
zależności od wielkości przedsiębiorstwa  

 

Uwaga: wskaźnik płynności finansowej II stopnia jest to relacja inwestycji krótkoterminowych i 
należności krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych. 
Źródło: GUS. 

 
Wykres 4. Relacja zobowiązań do należności w firmach budowlanych w 

zależności od wielkości przedsiębiorstwa  

 

Uwaga: dotyczy zobowiązań i należności z tytułu dostaw i usług. 
Źródło: GUS. 
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Najczęstszą reakcją generalnych wykonawców na brak płatności ze strony 
inwestorów jest wydłużanie terminów płatności firmom podwykonawczym, 
które w konsekwencji opóźniają zapłatę swoim podwykonawcom. W ten sposób 
zaburzenia płynności pojawiające się w górnej części łańcucha budowlanego  
rozprzestrzeniają się na cały sektor. Z danych BIG InfoMonitor wynika, że w II 
kwartale 2019 roku kłopoty z terminowym odzyskiwaniem należności ma co 
drugie przedsiębiorstwo budowlane, a po dziewięciu miesiącach br. opóźnienie 
zaległości w sektorze budownictwa przekroczyły 5 mld zł. Firmy tłumaczą 
opóźnianie spłaty kredytów i faktur od partnerów biznesowych przede 
wszystkim brakiem płatności za wykonaną pracę ze strony swoich kontrahentów. 

Problemy z przepływami środków pieniężnych występują najczęściej na rynku 
zamówień publicznych. Dane GUS wyraźnie pokazują, że firmy zaangażowane w 
realizację kontraktów drogowych i kolejowych cechują się niższym poziomem 
płynności od podmiotów wykonujących projekty kubaturowe na zlecenie 
prywatnych inwestorów (wykres 5). Zaburzenia płynności są szczególnie 
dotkliwe w relacjach z zamawiającym publicznymi, ponieważ inwestorzy 
prywatni wykazują większą elastyczność w rozwiązywaniu problemów 
pojawiających się w trakcie realizacji kontraktu. Największe trudności z 
efektywnym zarządzaniem przepływami gotówkowymi pojawiają się w okresie 
silnych wzrostów cen na rynku budowlanym i gwałtownego przyspieszenia 
dynamiki wynagrodzeń.  

Wykres 5. Wskaźnik płynności finansowej II stopnia w poszczególnych 
podsektorach budownictwa  

 

Uwaga: wyniki dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba zatrudnionych przekracza 49 osób. 
Wskaźnik płynności finansowej II stopnia jest to relacja inwestycji krótkoterminowych i należności 
krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych. 
Źródło: GUS. 

Konkluzje dotyczące wpływu płynności na konkurencyjność 

W naszej można przypuszczać, że systemowe usprawnienie mechanizmu 
płatności na linii inwestor-generalny wykonawca wpłynie pozytywnie na proces 
realizacji projektów budowlanych i przełoży się na poprawę kondycji finansowej 
całego sektora budownictwa.  

Jest również wysoce prawdopodobne, że skrócenie czasu oczekiwania na 
należności przyczyni się do obniżenia kosztów realizacji inwestycji i umożliwi 
zamawiającym poszerzenie grona potencjalnych wykonawców o firmy, które nie 
dysponują na tyle stabilnymi fundamentami ekonomicznymi, aby angażować się 
w projekty o silnie ujemnym saldzie przepływów pieniężnych.  
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Po pierwsze relatywnie niska wycena ryzyka płynności może skutkować niższymi 
cenami i większą liczbą składanych ofert, tym bardziej, że firmy podchodzą 
obecnie bardzo selektywnie do pozyskiwania nowych zleceń.  

Po drugie, niższe ryzyka kontraktowe mogą zostać dostrzeżone przez instytucje 
finansowe, które złagodzą dostęp firm do produktów bankowych i 
ubezpieczeniowych, co przełoży się na wzrost potencjału wykonawczego 
krajowych przedsiębiorstw budowlanych.   

V. Rola quasi „regulacyjna” PFR – Nieruchomości  
 

Instytucje publiczne, w szczególności takie jak PFR – Nieruchomości będący 
dostawcą kapitału dla projektów inwestycyjnych, może na wzór analogicznych 
podmiotów zagranicznych, wymagać stosowania w postępowaniach 
przetargowych warunków kontraktowych narzucanych przez dostawcę kapitału 
bądź poprzez wycenę kosztu udzielonego finansowania zachęcać do stosowania 
wzorców preferowanych przez instytucję finansującą. 

Wystandaryzowanie warunków kontraktowych w wyżej wskazanym zakresie i 
konsekwentne ich stosowanie w postępowaniach na wybór wykonawców dla 
inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus, będzie zachęcało w 
szczególności przedsiębiorstwa budowlane sektora MŚP do aktywnego i 
liczniejszego udziału w prowadzonych przetargach, może bowiem rozwiązywać 
główne problemy, obawy i wątpliwości, które skłaniają sektor MŚP do 
ofertowania w postępowaniach innych niż obejmujące realizację programu 
Mieszkania Plus. 

VI. Główne wnioski i rekomendacje w zakresie 

optymalizacji kosztów budowy mieszkań 
 

1) Zróżnicowanie inwestycji ze względu na ich wielkość, poprzez 
wyodrębnienie inwestycji mniejszych – o koszcie robót budowlanych do 
kilkunastu (20 mln zł), oraz inwestycji większych – powyżej 20 mln zł. 

2) W konsekwencji powyższego, odmienne zaadresowanie wymogów 
dotyczących projektowania i wykonywania robót budowlanych, w ten 
sposób, że: 

a. mniejsze inwestycje – adresowane głównie do wykonawców 
sektora MŚP, 

b. większe inwestycje – adresowane głównie do dużych 
wykonawców budowlanych. 

3) Skupienie się na rozwiązaniach zwiększających konkurencyjność ofert, 
poprzez zachęcenie rynku wykonawczego do aktywnego ofertowania w 
postępowaniach prowadzonych w ramach programu „Mieszkanie Plus”, 
czemu służyłyby działania wskazane w punktach 4) i 5) poniżej. 
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4) W odniesieniu do mniejszych inwestycji, budowa marki „Mieszkanie 
Plus” jako marki kojarzącej się z bezpiecznymi i atrakcyjnymi warunkami 
realizowania inwestycji z perspektywy przedsiębiorstwa budowlanego 
sektora MŚP. W szczególności: 

a. warunki kontraktowe wpływające pozytywnie na płynność 
(krótkie terminy rozliczeń, cesje i factoring, niewielkie fragmenty 
prac do odbioru), 

b. standaryzacja kontraktów – umowy wykonawcze względnie 
jasne i proste, nieskomplikowane w procesie zarządzania, 

c. stosowanie głównie wynagrodzenia kosztorysowego, zamiast 
obmiarowego, 

d. elastyczne podejście względem kar umownych, dochodzenie i 
potrącanie wyłącznie po stosownym orzeczeniu komisji 
rozjemstwa, eksperta lub sądu. 

5) W odniesieniu do większych inwestycji, wdrożenie na szeroką skalę 
modelu „projektuj i buduj”, co umożliwiłoby: 

a. zmniejszenie kosztu wykonywania robót budowlanych o 10% do 
20%, 

b. wykorzystanie potencjału firm wykonawczych inwestujących we 
własne rozwiązania, w szczególności prefabrykowane i 
modułowe, 

c. zdywersyfikowanie technologii budowy domów, 

d. wzajemną konkurencyjność różnych technologii dostępnych na 
rynku, co prowadziłoby do bezpośredniej porównywalności 
kosztów różnych technologii a w konsekwencji do obniżenia ich 
cen, 

e. zmniejszenie ciężaru zadań spoczywających na inwestorze 
(tworzenie programu funkcjonalno-użytkowego zamiast 
projektu budowlanego i wykonawczego). 

f. dodatkowo, w odniesieniu do największych inwestycji (o koszcie 
robót budowlanych powyżej 35-40 mln zł netto) można byłoby 
rozważyć stosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, z 
wykorzystaniem wynagrodzenia za dostępność oraz przy 
racjonalnym, dość wąskim określeniu obowiązków partnera 
prywatnego w zakresie zarządzania i utrzymania budynkiem 
mieszkalnym bądź osiedlem mieszkaniowym. 

6) Nie dostrzegamy w chwili obecnej przestrzeni do zmniejszenia 
standardów technicznych budowy domów mieszkalnych względem 
norm obowiązujących w Polsce.  
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