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Warszawa, 30 kwietnia 2019 r. 
 
 
 
Pan  
Artur Soboń  
Sekretarz Stanu  
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
 
 
Dot.: Stanowisko Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce do projektu ustawy o 
zmianie ustawy Prawo budowalne oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 8 
kwietnia 2019 r.)  
 
 
Szanowny Panie Ministrze, 
 
 
W nawiązaniu do trwających konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowalne 
oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 kwietnia 2019 r. („Projekt”), Amerykańska Izba 
Handlowa w Polsce („AmCham”) przedstawia poniżej swoje stanowisko do Projektu.   
 
AmCham zrzesza firmy amerykańskie działające w Polsce, które tworzą ponad 220 tysięcy 
miejsc pracy w Polsce i zainwestowały w Polsce ponad 130 mld złotych – te liczby 
nieustannie rosną i zależy nam, aby ulepszać klimat inwestycyjny w Polsce i stwarzać jak 
najlepsze warunki do inwestowania w naszym kraju. W tym celu tworzymy platformę do 
debaty o otoczeniu prawnym i biznesowym w Polsce, współpracujemy z sektorem 
publicznym i organizacjami biznesowymi, monitorujemy i analizujemy polskie oraz 
europejskie przepisy prawne, a także uczestniczymy w procesie legislacyjnym. Jako 
przedstawiciele większości inwestorów zagranicznych w Polsce, którzy od lat inwestują oraz 
tworzą tu miejsca pracy, reprezentujemy również podmioty, których konsultowany Projekt 
bezpośrednio dotyczy, dlatego mamy nadzieję, że nasz głos zostanie wysłuchany, a 
przedstawione poniżej uwagi implementowane w dalszych pracach nad Projektem.   
 
Jednym z kluczowych elementów tworzenia atrakcyjnego dla przedsiębiorców polskich i 
zagranicznych ekosystemu biznesowego w Polsce są odpowiednie regulacje prawne. Projekt 
stanowi niewątpliwie pożądany krok w budowaniu przyjaznego przedsiębiorcom środowiska 
prawnego i dziękujemy za wiele zaproponowanych w nim zmian. W ocenie AmCham na 
szczególne uznanie zasługują wprowadzone w Projekcie uproszczenia procedur i skrócenia 
procesu budowlanego, a także rozwiązania mające na celu zwiększenie pewności prawa, 
przede wszystkim: 

 ograniczenie formalności związanych z projektem budowlanym (zmiana art. 34 ust. 3 
ustawy Prawo budowalne); 

 wprowadzenie terminu, po upływie którego stwierdzenie nieważności decyzji o 
pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanie jest niemożliwe (nowe art. 37b 
ust. 1 i art. 59h ustawy Prawo budowlane);  

 rozszerzenie katalogu obiektów realizowanych na podstawie zgłoszenia oraz bez 
zgłoszenia (zmiana wynikająca z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane).  

 
W Projekcie znajdują się jednak również zmiany, które budzą niejasności i nie są spójne z 
jego uzasadnieniem. Nasze zastrzeżenia budzi konkretnie pkt 28 wspomnianego powyżej 
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art. 29 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym „nie wymaga decyzji o pozwoleniu 
na budowę ani zgłoszenia (…) budowa bankomatów, wpłatomatów i automatów 
sprzedających lub przechowujących przesyłki oraz wykonaniu fundamentów pod tymi 
urządzeniami”. 
 
Analiza przepisu art. 29 ust. 2 pkt 28 ustawy Prawo budowlane zaproponowanego w 
Projekcie prowadzi do wniosku, że jego aktualna treść nie realizuje celu Projektu 
wskazanego w uzasadnieniu (str. 6 – passus dot. art. 29 ust. 2 pkt 1 - 28), czyli uregulowania 
tym przepisem kwestii formalności budowlanych związanych z urządzeniami do 
przechowywania, wysyłania i odbierania przesyłek („dotychczas nie było jednoznacznych 
regulacji w zakresie urządzeń do przechowywania, wysyłania oraz odbierania przesyłek oraz 
wyroki sądów orzekające, iż paczkomat jest budowlą”). Aby to zmienić, przepis art. 29 ust. 2 
pkt 28 ustawy Prawo budowlane należałoby sformułować w Projekcie w sposób następujący: 
nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia budowa bankomatów, 
wpłatomatów, automatów sprzedających i urządzeń służących do przechowywania, 
odbierania lub wysłania przesyłek oraz wykonanie fundamentów pod tymi 
urządzeniami.  
 
Dodatkowo chcielibyśmy zwrócić uwagę na możliwość zastosowania wyłączenia 
wprowadzonego w zaproponowanym w Projekcie brzmieniu art. 29 ust. 2 ustawy Prawo 
budowlane także do tzw. „recyklomatów” – automatów do selektywnej zbiórki odpadów 
opakowaniowych. Urządzenia takie funkcjonują z powodzeniem od wielu lat w wielu krajach 
europejskich, m.in. na terenie Niemiec, gdzie na stałe wpisały się w krajobraz sklepów 
prowadzących handel detaliczny produktami spożywczymi i ulic – zarówno dużych miast jak i 
mniejszych ośrodków. Programy pilotażowe z zastosowaniem „recyklomatów” zostały 
również z sukcesem przeprowadzone przez kilka samorządów na terenie Polski. Urządzenia 
te jeżeli chodzi o gabaryty, zewnętrzny wygląd i technologię montażu nie odbiegają 
znacząco od znanych dobrze bankomatów i paczkomatów, stąd uzasadnione jest objęcie ich 
tym samym wyłączeniem. Obecność „recyklomatów” w Polsce przyczyni się do kształtowania 
w społeczeństwie korzystnych, proekologicznych postaw, a w efekcie poprawę jakości życia 
mieszkańców Polski.  
 
Zwracamy również uwagę, że w ocenie AmCham Projekt powinien również jednoznacznie 
przesądzać, iż istniejące urządzenia, które obecnie nie wymagają pozwolenia ani zgłoszenia, 
nie będą po wejściu w życie Projektu traktowane jako samowola budowlana i podlegać np. 
procedurom legalizacyjnym. 
 
Jesteśmy przekonani, że powyższe zmiany powyższe propozycje zmian są uzasadnione i 
korzystne dla przedsiębiorców oraz mieszkańców Polski.  
 
Zgodnie z instrukcją zawartą na stronie Rządowego Centrum Legislacji, przedstawione 
uwagi do Projektu przesyłamy również w tabeli poniżej.  
 
 
 

L.p. 
Podmiot 
zgłaszający 

Treść uwagi Uzasadnienie 
Proponowane 
rozwiązanie 

1) AmCham  

Proponowane brzmienie 
art. 29 ust. 2 pkt 28 
ustawy Prawo 
budowlane nie realizuje 

Nie jest jasne, czy 
automaty 
przechowujące 
przesyłki, obejmują 

Następujące 
brzmienie art. 29 ust. 
2 pkt 28 ustawy 
prawo budowlane:  
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wskazanego w 
uzasadnieniu do projektu 
ustawy celu 
uregulowania sytuacji 
urządzeń służących do  
przechowywania, 
wysyłania lub odbierania 
przesyłek, gdyż 
wspomina wyłącznie o 
automatach 
przechowujących 
przesyłki. 

wszystkie 
urządzenia służące 
do 
przechowywania, 
odbierania lub 
wysyłania przesyłek 
(np. paczkomaty) – 
zwłaszcza wobec 
treści uzasadnienia 
do projektu ustawy.  

„budowa 
bankomatów, 
wpłatomatów, 
automatów 
sprzedających i 
urządzeń służących 
do przechowywania, 
odbierania lub 
wysłania przesyłek 
oraz wykonanie 
fundamentów pod 
tymi urządzeniami” 

2) AmCham  

Pożądane jest objęcie 
tzw. „recyklomatów” 
wyłączeniem spod 
konieczności 
uzyskiwania pozwolenia 
na budowę lub 
zgłaszania robót w 
analogiczny sposób jak 
bankomatów i urządzeń 
służących do  
przechowywania, 
wysyłania lub odbierania 
przesyłek. 

„Recyklomaty” są 
urządzeniami o 
podobnym 
wyglądzie, 
gabarytach 
i technologii 
instalacji jak 
bankomaty i 
paczkomaty. 
Dodatkowo ich 
obecność w Polsce 
przyczyni się do 
kształtowania 
proekologicznych 
postaw w 
społeczeństwie. 

W projektowanym 
brzmieniu art. 29 ust. 
2 po pkt. 28) 
proponuje się 
dodanie pkt. 29) w 
brzmieniu: 
„29) 
samoobsługowych 
urządzeń 
technicznych do 
selektywnej zbiórki 
odpadów 
opakowaniowych 
umożliwiających 
przyjęcie odpadów 
opakowaniowych o 
masie nie większej 
niż 250 kg, 
stanowiących 
wolnostojące 
urządzenia 
techniczne lub 
umieszczonych w 
obiektach, o których 
mowa w art. 29 ust. 1 
pkt. 14).” 

3) AmCham  

Proponuje się 
jednoznaczne 
przesądzenie w 
przepisach 
przejściowych, że 
istniejące urządzenia 
takie jak automaty 
pocztowe nie będą po 
wejściu w życie 
nowelizacji traktowane 
jako samowola 
budowlana. 

Może budzić 
wątpliwości czy 
zaproponowana 
treść art. 22 ust. 1 
projektu nowelizacji 
w pełni rozwiązuje 
ten problem, 
choćby z tego 
powodu, że w razie 
wszczęcia 
postępowania 
przed wejściem w 
życie nowelizacji, 

Dodanie zdania 
drugiego do art. 22. 
1. Do spraw 
uregulowanych 
ustawą zmienianą w 
art. 1, wszczętych i 
nie zakończonych do 
dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy, 
przepisy ustawy 
zmienianej w art. 1. 
stosuje się w 
brzmieniu 
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sprawa będzie 
podlegała 
przepisom 
dotychczasowym. 

dotychczasowym. W 
sprawach obiektów, 
o których mowa w 
art. 29 ust. 2 ustawy 
zmienianej w art. 1 
wykonanych przed 
wejściem w życie 
niniejszej ustawy, 
stosuje się przepisy 
ustawy zmienianej 
w art. 1 w brzmieniu 
nadanym niniejszą 
ustawą. 

 
 
Z poważaniem,  
 
 

 
 
 
Tony Housh 
Przewodniczący Rady Dyrektorów  
Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************ 
Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) jako organizacja zrzeszająca inwestorów amerykańskich w 

Polsce, reprezentuje jednocześnie jedną z największych grup zagranicznych inwestorów w Polsce. Naszą misją 
jest poprawa klimatu inwestycyjnego w Polsce, wśród wszystkich inwestorów, nie tylko amerykańskich, gdyż 

wzrost inwestycji jest równoznaczny ze wzrostem gospodarczym, a tym samym poprawą warunków życia 
społeczeństwa polskiego. 
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