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Wp³yw rozwi¹zañ projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania…

Wstêp
Zmieniaj¹ce siê warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaæ
budynki mieszkalne, powoduj¹, i¿ koszty ich utrzymania stale rosn¹
i w pewnym sensie nie mo¿na ich zoptymalizowaæ. Celem artyku³u jest
wskazanie wp³ywu wybranych zmian ustaw oraz przepisów wykonawczych na wy¿sze koszty utrzymywania i dodatkowe obowi¹zki w³aœcicieli i zarz¹dców nieruchomoœci.

1. Rola deweloperów w kszta³towaniu kosztów utrzymania
obiektów
Ka¿dego roku do u¿ytku oddawane s¹ kolejne budynki mieszkalne.
Ich koñcowi u¿ytkownicy (w³aœciciele lokali mieszkalnych i us³ugowych)
spotykaj¹ siê z coraz bardziej skomplikowanymi urz¹dzeniami i instalacjami, w które zostaj¹ wyposa¿one nowe budynki, by sprostaæ obowi¹zuj¹cym wymaganiom stawianym przed projektuj¹cymi. Z punktu widzenia docelowych u¿ytkowników nowe rozwi¹zania s¹ stosunkowo czêsto
traktowane jako udogodnienia. W rzeczywistoœci okazuje siê, ¿e obowi¹zuj¹ce w okresie projektowania oraz powstawania obiektu wymagania techniczne, którym musia³ sprostaæ deweloper, przyczyniaj¹ siê do
obci¹¿enia u¿ytkowników dodatkowymi, istotnymi kosztami utrzymania budynków oddanych do eksploatacji.
Inwestorzy s¹ œwiadomi, ¿e wiele zastosowanych przez nich rozwi¹zañ posiada alternatywy, czêsto tañsze w eksploatacji. Brak jednak
dzia³añ w zakresie ich wyboru nie wynika ze z³ej woli inwestora tylko
z przyjêtej strategii, o czym mowa poni¿ej.
Aby osi¹gn¹æ trwa³e oszczêdnoœci w fazie eksploatacji obiektu, nale¿a³oby zasiêgn¹æ m.in. opinii zarz¹dzaj¹cych obiektami. W ramach
wspó³pracy w fazie przygotowawczej nale¿a³oby oceniæ projekt architektoniczno-budowlany w zakresie: zapotrzebowania na powierzchniê
wspóln¹, wyboru Ÿród³a energii cieplnej, sposobu opomiarowania me* Dr, Katedra Ekonomiki Nieruchomoœci i Procesu Inwestycyjnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, najbark@uek.krakow.pl
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diów, organizacji ruchu na terenie planowanej inwestycji oraz skupiæ
uwagê na rozwi¹zaniach prawnych i ich konsekwencjach w zakresie
chocia¿by ponoszenia kosztów eksploatacyjnych [Najbar, 2013, s. 51].
Prowadzone w tym zakresie badania wskazuj¹, ¿e im wczeœniej
wprowadzona jest koncepcja zarz¹dzania obiektem, tym wiêksze mo¿liwoœci uzyskania oszczêdnoœci d³ugookresowych w funkcjonowaniu
obiektu [Œliwiñski, Œliwiñski, 2006, s. 16]. Okazuje siê, ¿e odpowiednie decyzje i prace podjête we wstêpnych fazach projektu inwestycyjnego wp³ywaj¹ w du¿ym stopniu nie tylko na koszt realizacji inwestycji, ale tak¿e na
koszty eksploatacji wytworzonej w tym procesie nieruchomoœci [Najbar,
Nalepka, 2008, s. 101]. Podobne wnioski sformu³owano w wyniku badañ
przeprowadzonych za granic¹ [Redlein, 2004, s. 35–37]. Pierwsze decyzje
w fazie planowania inwestycji, dotycz¹ce kierunku inwestowania, wielkoœci nieruchomoœci i jej technicznego wyposa¿enia, kszta³tuj¹ w ok. 70%
koszty operacyjne zarz¹dzania, na które w fazie eksploatacji nie mo¿na
ju¿ wp³yn¹æ.
Jak ju¿ wspomniano, inwestor, decyduj¹c siê na pewne rozwi¹zania
projektowe, kieruje siê w³asnymi przes³ankami, przyjêt¹ strategi¹ prowadzenia dzia³alnoœci, w tym m.in. odpowiednim kosztem realizacji inwestycji, za³o¿onym czasem jej realizacji (czêsto podyktowanym zobowi¹zaniami wobec koñcowych u¿ytkowników), ³atwoœci¹ zastosowania
pewnych rozwi¹zañ i mo¿liwoœci¹ przeniesienia odpowiedzialnoœci za
realizowan¹ inwestycjê na wykonawców, zw³aszcza w przypadku nowych rozwi¹zañ technicznych. Niew¹tpliwie ka¿dy projekt nale¿y rozpatrywaæ oddzielnie. Budowa i utrzymanie obiektu s¹ silnie zindywidualizowane. Ró¿ni¹ siê one parametrami fizycznymi, funkcjonalnymi,
lokalizacj¹, jak równie¿ ró¿nymi obowi¹zuj¹cymi przepisami reguluj¹cymi warunki wznoszenia i sposób wyposa¿enia obiektów.

2. Zmiany wybranych przepisów w zakresie warunków
technicznych projektowanych budynków
W trakcie kilkunastu lat obowi¹zywania rozporz¹dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie [rozporz¹dzenie, 2002] dokonano kilku nowelizacji zawartych w nim przepisów. Do wspomnianych zmian przepisów nale¿y do³¹czyæ zmiany
w zakresie prawa ochrony œrodowiska oraz ochrony przeciwpo¿arowej
budynków.
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Niniejszy artyku³ porusza wybrane zmiany w przepisach z punktu
widzenia wp³ywu nowych wymogów na koszty i problemy eksploatacji
nowo powsta³ych obiektów. Szczególn¹ uwagê zwrócono na przepisy
zwi¹zane z nowymi wymogami stawianym inwestorom i w³aœcicielom
nieruchomoœci mieszkaniowych.
Rozporz¹dzenia zmieniaj¹ce analizowane tu rozporz¹dzenie to m.in.:
1. Nowelizacja z dnia 12 marca 2009 roku:
– dopuszczaj¹ca parkowanie samochodów w gara¿ach, w których
poziom pod³ogi jest poni¿ej poziomu ziemi, o ile wyposa¿ono je
w czujniki niedopuszczalnego poziomu stê¿enia gazu (gaz – propan),
– wprowadzaj¹ca awaryjne oœwietlenie ewakuacyjne m.in. w gara¿ach o pow. netto pow. 1000 m2 oœwietlonych wy³¹cznie œwiat³em
sztucznym,
– wprowadzaj¹ca obowi¹zek zasilania (co najmniej z dwóch niezale¿nych, samoczynnie za³¹czaj¹cych siê Ÿróde³ energii elektrycznej) budynku, w którym zanik napiêcia w elektroenergetycznej
sieci zasilaj¹cej mo¿e spowodowaæ zagro¿enie zdrowia lub ¿ycia
ludzi, powa¿ne zagro¿enie œrodowiska, a tak¿e znaczne straty materialne, dodatkowo w budynkach wysokoœciowych – zespó³ pr¹dotwórczy.
2. Nowelizacja z dnia 6 listopada 2012 roku wprowadzaj¹ca cztery podstawowe obowi¹zki [www.transport.gov.pl]:
– monta¿u œwiat³owodowej instalacji telekomunikacyjnej w nowo
budowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, a tak¿e
budynkach u¿ytecznoœci publicznej s³u¿¹cych celom zwi¹zanym
z oœwiat¹ i wychowaniem, zapewniaj¹cej w szczególnoœci dostêp
do szerokopasmowego Internetu,
– monta¿u w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych instalacji
umo¿liwiaj¹cej odbiór cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny i satelitarny,
– zapewnienia, aby w tych budynkach istnia³y odpowiednie pomieszczenia lub miejsce na osprzêt i urz¹dzenia instalacyjne do
monta¿u instalacji telekomunikacyjnej,
– zapewnienia w tych budynkach instalacji telekomunikacyjnych
umo¿liwiaj¹cych œwiadczenie us³ug przez ró¿nych przedsiêbiorców telekomunikacyjnych niezale¿nie od stosowanej techniki dostêpowej.
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3. Nowelizacja z dnia 5 lipca 2013 roku wprowadzi³a:
– obowi¹zek stosowania w budynkach wysokich (liczba kondygnacji powy¿ej 8) i wysokoœciowych wentylacji mechanicznej lub
nawiewno-wywiewnej, o ile zapewnienie odpowiedniej jakoœci
œrodowiska wewnêtrznego nie jest mo¿liwe za pomoc¹ wentylacji
grawitacyjnej,
– sukcesywne zmniejszanie maksymalnych wartoœci wskaŸnika okreœlaj¹cego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialn¹ energiê pierwotn¹ do ogrzewania, wentylacji, ch³odzenia, przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej i oœwietlenia
(etapy wprowadzenia nowych przepisów w podziale na lata od
1 stycznia 2014, 2017 i 2021).
W ostatnich latach zasz³y istotne zmiany w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej budynków. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
[rozporz¹dzenie, 2010] wprowadzi³o m.in. obowi¹zek stosowania systemu sygnalizacji po¿arowej, obejmuj¹cej urz¹dzenia sygnalizuj¹co-alarmowe, s³u¿¹ce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o po¿arze, a tak¿e urz¹dzenia odbiorcze alarmów po¿arowych
i urz¹dzenia odbiorcze sygna³ów uszkodzeniowych w budynkach, w których s¹ zlokalizowane gara¿e podziemne, w których strefa po¿arowa
przekracza 1500 m2 lub obejmuj¹cych wiêcej ni¿ jedn¹ kondygnacjê podziemn¹.
Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunków, jakie nale¿y spe³niaæ przy odprowadzeniu œcieków do wód
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla œrodowiska wodnego wprowadzi³o m.in. koniecznoœæ stosowania specjalistycznych urz¹dzeñ, zwanych separatorami substancji ropopochodnych,
celem niewprowadzania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni parkingów o powierzchni powy¿ej 0,1 ha do wód lub do ziemi bez
oczyszczania (rozporz¹dzenie, 2006, art. 19 ust. 1).
Przepisy techniczno-budowlane okreœlaj¹, jak nale¿y projektowaæ
i wykonywaæ obiekty budowlane, by zapewni³y trwa³oœæ i bezpieczeñstwo na etapie u¿ytkowania [Œleszyñska, 2012, s. 46]. Ogólny zakres
przedmiotowy wymagañ techniczno-budowlanych przedstawiony na przyk³adach powy¿ej jest nieadekwatny do stanu i rozwi¹zañ technologicznych zastosowanych w starych, niezmodernizowanych budynkach, wybudowanych pod rz¹dami poprzednich rozwi¹zañ prawa budowlanego.
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Wysoki poziom bezpieczeñstwa u¿ytkowania budynków i ich urz¹dzeñ dotyczy nowo powstaj¹cych obiektów. Tymczasem wiadomo, ¿e czêœæ
istniej¹cych i u¿ytkowanych starych budynków wielorodzinnych nie posiada takiego wyposa¿enia ani nawet mo¿liwoœci zamontowania wyposa¿enia i urz¹dzeñ, jakie przytoczono powy¿ej [Œleszyñska, 2012, s. 47].
Nowe przepisy nale¿y rozpatrywaæ indywidualnie, czy zachodzi
koniecznoœæ dostosowania obiektu do nowych warunków. Najczêœciej
przepisy te nie obowi¹zuj¹ projektów, dla których (przed wejœciem w ¿ycie rozporz¹dzeñ zmieniaj¹cych) zosta³ ju¿ z³o¿ony wniosek o pozwolenie
na budowê lub odrêbny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego.
Natomiast do u¿ytkowanych, istniej¹cych obiektów mieszkaniowych,
wzniesionych przed wejœciem w ¿ycie nowych przepisów (m.in. o ochronie przeciwpo¿arowej), prawo stosuje siê w odniesieniu do przepisów
bezpieczeñstwa po¿arowego, je¿eli istniej¹ce obiekty „na podstawie przepisów odrêbnych uznaje siê za zagra¿aj¹ce ¿yciu ludzi”.
Kiedy budynek zostaje oddany do u¿ytkowania, rozpoczynaj¹ siê
nowe obowi¹zki ich w³aœcicieli, które maj¹ zwi¹zek z bezpiecznym
i zgodnym z prawem budowlanym u¿ytkowaniem posiadanego budynku. Inwestor niebêd¹cy w³aœcicielem nieruchomoœci ma obowi¹zek przekazaæ w³aœcicielowi kompletn¹ dokumentacjê budowy i dokumentacjê
powykonawcz¹. Ponadto powinien niezw³ocznie zapewniæ mo¿liwoœæ
eksploatacji obiektu w sposób okreœlony w dokumentacji budynku,
w tym w dokumentacji projektowej, wed³ug zaleceñ i instrukcji obs³ugi
i konserwacji, w tym instrukcji urz¹dzeñ technicznych podlegaj¹cych
pañstwowemu dozorowi technicznemu. Nale¿y równie¿ zapewniæ przestrzeganie przepisów prawa budowlanego oraz ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej [Œleszyñska, 2012, s. 303; Pellicer i inni, 2009, s. 205]. Warto
zapoznaæ siê równie¿ z warunkami gwarancji udzielanych przez producentów urz¹dzeñ i wykonawców instalacji. Czêsto by móc z niej skorzystaæ, nale¿y urz¹dzenia zg³osiæ w³aœciwemu nadzorowi i kontroli, coraz
czêœciej wykonywanych wy³¹cznie przez firmy wykonawcze lub ich autoryzowane serwisy.
Przepisy, które zmieni³y warunki techniczne wyposa¿enia budynków w urz¹dzenie i instalacje, mo¿na rozpatrywaæ na poszczególnych
etapach powstawania obiektu mieszkaniowego. Na etapie projektowania
niezbêdne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej
obejmuj¹cej nowe rozwi¹zania techniczne, dotychczas niepraktykowane
i niesprawdzone. W ostatnich latach g³ównie mo¿na do nich zaliczyæ projekty z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej (ppo¿.).
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W trakcie dokonywania przedmiaru robót lub/i specyfikacji technicznej sporz¹dzaj¹cy te dokumenty nie posiadaj¹ dok³adnej wiedzy na
temat mo¿liwych do wykorzystania materia³ów, kosztów robocizny i czasu trwania nowych, dodatkowych prac.
Na etapie wykonawstwa generalni wykonawcy eksperymentuj¹
z niesprawdzonymi dotychczas ekipami, otrzymuj¹ bardzo rozbie¿ne
oferty zarówno w zakresie zastosowanych rozwi¹zañ, jak i cen. W momencie wejœcia w ¿ycie nowych wymagañ technicznych brakuje doœwiadczeñ w stosowaniu odpowiadaj¹cych przepisom rozwi¹zañ wykonawczych. Z punktu widzenia tematu niniejszego artyku³u autorka stara siê
przedstawiæ w sposób najpe³niejszy konsekwencje przedstawionych rozwi¹zañ na etapie eksploatacji nowych obiektów.

3. Konsekwencje wprowadzonych zmian projektowych na
etapie u¿ytkowania obiektu
Przytoczone wczeœniej przepisy wprowadzaj¹ koniecznoœæ uœwiadomienia w³aœcicielom i zarz¹dcom tych obiektów zmian i problemów, które ujawniaj¹ siê na kilku p³aszczyznach eksploatacji budynków:
1. Odpowiedzialnoœci, w tym m.in. obowi¹zek utrzymania przez w³aœciciela lub zarz¹dcê budynku wielorodzinnego urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych i gaœnic w stanie pe³nej sprawnoœci technicznej i funkcjonalnej, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, drzwi ppo¿., zbiorników
ppo¿., utrzymywanie dróg po¿arowych w stanie umo¿liwiaj¹cym
wykorzystanie tych dróg przez jednostki stra¿y po¿arnej.
2. Kosztów utrzymania, które czêsto nie daj¹ siê oszacowaæ w pocz¹tkowym etapie funkcjonowania obiektu, zawieraj¹cych wysokie op³aty
za serwis gwarancyjny, koñcowi u¿ytkownicy ponosz¹ czêsto jednorazowe op³aty np. za przy³¹cza do TV, koniecznoœæ utrzymania takich
urz¹dzeñ i instalacji jak UPS, agregaty pr¹dotwórcze, konserwacja
zbiorników ppo¿., systemu sygnalizacji po¿aru (m.in. utrzymywanie
telefonu w zakresie po³¹czeñ do firmy monitoruj¹cej ten system, firmy
serwisuj¹cej system oraz pogotowie po¿arowe) w budynkach pozbawionych ochrony w postaci monitoringu oraz pracowników
ochrony fizycznej, utrzymywanie pompowni œcieków, ogrzewanie
rur spustowych, podgrzewanych podjazdów do hal gara¿owych,
utrzymywanie wysokiej mocy w umowach z dostawcami energii na
wypadek zdarzeñ, w przypadku których za³¹cz¹ siê przyk³adowo
wentylatory o du¿ej mocy.
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3. Czynnoœci (obowi¹zków) do wykonania, w tym m.in. w³aœciciele separatorów s¹ zobligowani do wykonywania prac serwisowych (czyszczenia separatorów) celem ich prawid³owego utrzymania, tak by nie
powodowa³y powstania zanieczyszczeñ ani ryzyka powstania zanieczyszczeñ [www.separator.pl]; zarz¹dzaj¹cy powinni zabezpieczyæ
obiekt przed osobami postronnymi b¹dŸ zabezpieczyæ urz¹dzenia
istotne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeñstwa w obiekcie.
Wzrastaj¹ce koszty utrzymania nowych obiektów s¹ nie tylko konsekwencj¹ zmieniaj¹cych siê przepisów techniczno-budowlanych. Przyczyn¹ tego stanu rzeczy s¹ równie¿ fakty, tj.:
1. Minimalizacja kosztów produkcji przez deweloperów.
2. Przenoszenie przez deweloperów odpowiedzialnoœci na wykonawców (wraz z wymogiem wykupienia dodatkowego ubezpieczenia
OC); ci ostatni coraz czêœciej zobowi¹zuj¹ docelowych w³aœcicieli
obiektu do zlecania im kosztownych obowi¹zkowych serwisów instalacji i urz¹dzeñ celem utrzymania warunków gwarancji.
3. Przenoszenie kosztów produkcji na podwykonawców, m.in. na potencjalnych dostawców Internetu w zakresie okablowania obiektu, na
dostawców mediów w zakresie wyposa¿enia obiektu w niezbêdne
urz¹dzenia w zamian za d³ugoterminowe, w praktyce nienaruszalne
umowy sprzeda¿owe, wi¹¿¹ce ka¿dego nastêpcê prawnego inwestora (w³aœciciela obiektu).
4. Realizacja projektów na nieodpowiednich gruntach, co czêsto jest wynikiem niedostatecznej iloœci czasu na przygotowanie terenu oraz niedok³adnej analizy technicznej. Inwestorzy skupuj¹ tanie dzia³ki, nie
w pe³ni uzbrojone, o istotnych wadach, tj. podmok³y teren, jego znaczne nachylenie, stosunkowo niewielka powierzchnia. Konsekwencje s¹
³atwe do przewidzenia:
– teren nale¿y odwodniæ,
– aby zapewniæ odpowiedni¹ iloœæ terenów biologicznie czynnych,
zieleñ projektuje siê na dachach obiektów,
– aby spe³niæ wymóg odpowiedniej iloœci miejsc parkingowych, wykonywane s¹ kilkupoziomowe parkingi podziemne lub instalowane s¹ platformy w gara¿ach wielostanowiskowych,
– aby zapewniæ prawid³owy odbiór œcieków, wyposa¿a siê teren
w prywatn¹ przepompowniê œcieków.
Zarz¹dzaj¹cy b¹dŸ w³aœciciele nowo powsta³ych obiektów powinni
przeanalizowaæ dokumentacjê techniczn¹ celem ustalenia zakresu wy-
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maganych serwisów, przegl¹dów oraz wysokoœci koniecznych do poniesienia kosztów utrzymania. Czasem niezbêdne jest wykonanie audytów
(ekspertyz) technicznych w poszczególnych bran¿ach, których autorzy
odnios¹ siê do zastosowanych rozwi¹zañ i zaproponuj¹ zmiany maj¹ce
na celu optymalizacjê kosztów utrzymania. Niezbêdna jest równie¿ analiza umów serwisowych, sprzeda¿owych oraz warunków gwarancji.

Zakoñczenie
Klienci poszukuj¹cy lokalu do zamieszkania b¹dŸ trakuj¹cy to dobro
jako miejsce do ulokowania kapita³u analizuj¹ ofertê zakupu lokalu, kieruj¹c siê od lat niezmiennymi kryteriami, tj. cen¹ zakupu, lokalizacj¹,
funkcjonalnoœci¹, odleg³oœci¹ od komunikacji miejskiej itd. Zaprezentowane w niniejszym artykule dodatkowe wybrane wyposa¿enie obiektu
klienci traktuj¹ bardzo pozytywnie – jako nowatorskie udogodnienia.
W rzeczywistoœci nale¿y ³¹czyæ je z wysokimi kosztami utrzymania, a nastêpnie remontowania, jak równie¿ z codziennymi problemami w normalnym funkcjonowaniu obiektu. Liczba œwiadomych klientów roœnie
z inwestycji na inwestycjê. Deweloperzy, chc¹c sprzedaæ kolejne projekty,
musz¹ liczyæ siê z koniecznoœci¹ rozpoznania kosztów eksploatacji lokali
oraz czêœci wspólnych budynków, zanim obiekt zostanie oddany do u¿ytkowania, a nawet na wczeœniejszym etapie, gdy¿ ta sprawa zaczyna równie¿ interesowaæ potencjalnych klientów.
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Streszczenie
Zmieniaj¹ce siê warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaæ budynki
mieszkalne, powoduj¹, i¿ koszty ich utrzymania stale rosn¹ i w pewnym sensie
nie mo¿na ich zoptymalizowaæ. Autorka w pierwszej czêœci artyku³u przedstawia wybrane zmiany w obowi¹zuj¹cych przepisach techniczno-budowlanych,
a nastêpnie wskazuje na konsekwencje tych zmian skutkuj¹ce wy¿szymi kosztami utrzymywania i dodatkowymi obowi¹zkami dla w³aœcicieli i zarz¹dców
nieruchomoœci.

S³owa kluczowe
prawo budowlane, zarz¹dzanie kosztami, eksploatacja obiektów mieszkaniowych

The impact of design solutions and implementing maintenance costs
of new residential buildings (Summary)
The changing technical conditions to be met by buildings cause that maintenance costs are constantly rising and in a sense they can not be optimized. The author in the first part of the article presents some changes to the existing technical
regulations – construction and then points to the consequences of these changes
reflect the higher costs of maintaining and additional responsibilities for owners
and property managers).
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construction law, cost of management, operation of residential buildings

