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W odpowiedzi na Pani ponowne wystąpienie (pismo z dnia09.04.20l3 r.) dotyczące
stanowiska l)epartamentu przedstawionego w piśmie ,z dniażż |utcgo 2013 r, wyjaśniająccgcl
przepisy ror,porządzenia Ministra'l'ransportu, Budownictwa i (iclspodarki Morskiej ,z dnia25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiallia clbiektciw
budowlanych (Dl,. U. z2O1ż t, poz.463), dalej ,rozportądzsnia", w zakresie wskazania clsób
uprawnionych do ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektów budowlanych
w szczególności. czy ustalania geotechnic,znych warunków posadowicnia tlbicktów
budor.1,1anych mogą dokonywac geoIodzy posiadający kwalifikacje u, zakrcsie gcologii
kategorii VI i VlI, Departament Gospodarki Przestrzennei i Budownictwa Ministerstwa
'I'ransportu, IJudownictwa iGospodarki Morskiej, po przeprowadzeniu kclnsultacji ,z,

przedstawicielami Departamentu Gcologii i Koncesji Geologia,znych Ministerstwa
Srodowiska ora,l, organu doradczego Ministra Środowiska - Komisii Dokumentacii
(icologiczno-lnżynierskich, a takze po uzyskaniu stanowiska w przedlllicltowym zakrcsie
Główncgo lJrzędu Nadzoru Budowlanego oraz Polskiej lzby lnżynierów Budownictwa.
przcdstawia. ctl następu.ie.

Na wstępie należy wskazac. żę art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy z. dnia 7 lipca 1994 r.

- Prawo budow,lane (Dz. lJ. z ż010 r. Nr 243, poz. 1623, z poż,n. ,zm.) stanowi: ..prł|ekt
budowlun1l 7ltlwinien zawierać, w zalezności od 7irzeb, wyniki budun g,eologicznrl-
inzynier,skich oruz geolechniczne warunki po,sudowienia obiaktriw budowlanyc:h". Zgodnie
z. przywołanym przepisem. nię ,zaws,l.e zachod,zi koniecznośc ustalania gecltechnicznych
warunkow posadawiania obiektów budowlanych. Natomiast w przypadku zaistrrienia takie.j
potrzeby należy sto so wać przep i sy r ozpor ządzenia.

Rozporządzenie iest aktem prawnym niZszej rangi niż ustawa i nie może byc
sprzeczne z ustawą. Dlatego też. roz-porl,ądzrcnie nie nakłada bezwzględnego obowiązku
dołączania wyników badań geologiczno-inzynierskioh ora,z geotechnicznych warunk(lw
posadowienia obiektów budowlanych do kazdego projektu budowlanego. Ooeny w tym
zakresie dokonuje przede wszystkim projektant - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia
budowlane i wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. do obowiązków
którei należy w s,l,czego|ności sporząd,z,enie projektu budowlanego zgodnie z obowiązu.jącylni
przepisami i zasadami wiedzy technicznei oraz właściwy organ adrninistracji
architektoniczno-budowlanej, który przed wydaniem pozwolenia na budowę moze u,żnac
przcdstawiony do zatwlęrdzęnia prcljekt budowlany za niekompletrry. Ocena ta powinna byc
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umotywowana przęz,naczęniem i skalą projektowanego obiektu, w szczególności wysokim
stopniem skomplikowania konstrukcji ijej wspołpracy z podłożem gruntowym. przy braku
dostatecznych danych o strukturze gruntu i stosunkach wodnych. Na podstawie takich
wynik<iw badań projektant moze podjąc decyzję co do konieczności dokonania ewentualnych
zmian w projekcie, czy zastosowania dodatkowych rozwiązań,

Powyzsze stanowisko zostało potwierdzone zarówno w doktrynie jak i w
orl,ęvlnictwie sądowo-administracyjnym. Wojewodzki Sąd Administracyjny w Warszawie w
wyroku ,z dnia 15 wrzęśnia2009 r (sygnatura akt: VII SA/Wa 859/09) stwierdził: ;ldno,śnie
zarzulu nie,sporzqdzeniu eksperlyzy geotechnicznei, ttl zgodnie z treściq urt 34. u,;t. 3 pkt 1
l'ruwtt budowlanego projekt budrmluny powinien zuwierać wyniki buduń geologiczno--
inzynier,skic,h oraz geolechniczne warunki posadowienia rńiektrjw budrmlanych w zuleżno,ści
od potrzeb. ()znucza lo, że dokumentucju tuka powinnu być oprucrlwunu tylko wówczus, gdy
uzna to za konieczne projektant konstrukcji obiektu budowlanego przy braku dostatecznych
clanych rl struklurze grunlu i ,ytrumieniach wodnych. Co do zusady nie ma zuś polrzeby
sporzcldzenia tctkie.j ekspertyzy nu działce 54runtu, a w szczególno,ści gdy działki sqs,ieclnie ,sq

zubuclowune obiektumi podobnymi do tego, który ma powstać".

()dnosząc się natomiast do kwestii wskazania osób uprawnionych do ustalania
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych przedstawiamy c()

następuje.

Przede wszystkim należy wskazać, ze uprawnienia i obowiązki oraz kompetencje do
pełnienia określonych funkcji określa ustawa. Dlatego tez w art. 12 ust. l ustawy Prawo
budtlrł,lane znslały określone samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Natomiast na
podstawic upowaznienia ustawowego zawartego w art. 16 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane
zostało wydane roz,porządzenie Ministra 'l'ransportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia2006
r. w sprawie samclcizieinych 1unkcji technicznych w bu<lownictwie (Dz,. |J. z,2006, Nr 83.
po,z. 578. z pożn. zm.), ktore określa m.in. rodzaje i zakres przygotowania zawodtlwego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. '['ym samym, omawiane
rrll,porządzenie w sprawie ustalania geotechnicz,nych warunków posadawiania obiektów
budowlanych nie wskazuje, kto jest legitymowany do sporządzenia geotechnicznych
warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Natomiast odnosząc się do pojęcia ,,geotechnika" należ,y wskazać, że oznacza ono
badanie gruntu dla celów projektowania i wykonania obiektów budowlanych. W celu
określenia nośności gruntów i sposobów fundamentclwania oraz techniki i technologii
realizacji inwestycji, osoby wykonujące badania geotechniozne powinny posiadac wiedzę
i umiejętności obejmujące meohanikę gruntów, f'undamentowanie, mechanikę budowli
i gruntoznawstwo.

lJprawnienia do pełnienia samodzielnych f'unkcji technicznych w budownictwie
w spec.jalności konstrukcy.jno-budowlanej, w swoim zakresie obejmują m. in. specjalizacje
w dziedzinie geotechniki, w tym wykonywanie badań podłoża gruntowego i realizację
proj ektu geotechnic znego.

Określone w rozpor,l,ądzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w
sprawie kwalifikac.ii w zakresie geologii (Dz. U, Z2011 r, Nr ż75, pc,lz^ 1629) wymagania dla
poszczególnych kategorii kwaliflkacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami
getllogicznymi w zakresie kategorii VI i VIl, określone w art. 50 ust. 2 ustawy Praw<l
(ieologiczne i (}órnicze obok potrzeby cldbycia określone.j praktyki zawodowe.j, określa.ją
potrzebę posiadania tlypkmu ukończeniu .studi(lw wyż,szych na kierunku geologia lub
górnictwtl i geologiu. Wykonywanie badań geotechnicz,nych w wielu przypadkach wymaga
posiadania spec.|alistycznej wiedzy clot. m.in, określenia do obliczeń częściowych

Ministerstwo'l'ransporlu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, u|. Wspólna 2lĄ,00-926 Warszawa
tel. t48 ż2 661 80 34, t'ax +48 22 621 3812

e-mail : edz.iadew icz.(r|transport.gov.p|, www.transport.gov.pl



współczynników bezpieczeństwa, próbnych obciązeń i badań własności dynamicznych
gruntu.

Ustalanie geotechnicznych warunkow posadawiania obiektów budowlanych rnicści
się w pojęciu prac geologicznych i nie podlega I'rawu geologicznemu i grlrniczemu (dale.i
jako Pgg) tylko wówczas, gdy w ramach takiego ustalania nie będą wykonywane robclty
geologiczne (art. 3 pkt 7). O ile zaś takie roboty (geologiczne) miałyby być wykclnywane.
konieczne byłoby sporząd,zenie i zatwierdzenie projektu rclbót geologicznych (art, 79 l'gg)
oraz spełnienie dalszych wymagań tej ustawy.

Przepisy ustawy Pgg jednoznacznię ro,zstrzygają, w jakich sytuacjacli wykonujc się
robclty gcologiczne. Z delinicji roboty gecllogicznej zawartej w art. 6 ust. l pkt 1 1 powołanej
ustawy wynika, że robotą tą jest wykonywanie w ramach prac geologicznych wszclkich
czynności poniZej powierzchni terenu. ()znac,za to; żę robotą geologiczllą są wy,lnienione
powyżej czynności, które słuZą cęlom określonym w definicji pracy geologiczne.i. zawartcj w,

art. 6 ust. l pkt 8 tej ustawy. Celem takim jest m. in. określenie warunków geologiczlro-
inżynierskich. .leżeli zatęm projektowane czynności mają słuzyć temu celowi lub innynl
określonym w definicji pracy geologicznej, wówczas wymagają onc sporządzcnia projektu
robót geologicznych i prowadzenia icl. zgodnie zprzepisami I'gg Wyniki przeprowaclzonych
prac geologicznych wraz, z ich interpretao.ją, określeniem stopnia osiągnięcia ceIu
i z, uzasadnieniem, należy wówczas przedstawić w cldpowiedniej dokumentac.ji geologiczno -

inźynierskiej. Wykonywanie, dozorowanie i kierowanie ww. pracami geologicznymi wylnaga
kwalifikacji zawodowych kategorii VI i Vlt.

Gcolog posiadający kwalifikacje zawodowe kategorii VI lub VII sporządza projekty
robot geologicznych i dokumentacje geologiczne dotyczące ustalania przydatności gruntów
dla budownictwa Iub określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeb_v.'

posadawiani a obi ektow b udowlanych, obej muj ące :

kategoria Vl - określenie warunków geologiczno-inżynierskich na pcltrzeby:
zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, w tym
posadawiania obięktów budowlanych zakładów górniczyoh i budownictrva r,v<ldncgo,
bczzbiornikowego magazynowania substanoji lub podziemnego składowania tldpadów. a
takZe składowania odpadów na powierzchni.
kategoria VI I - określenie warunków geologiczno-inzynierskich na potrzcby:
zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, z wyjątkiem
po sadawi ani a ob i ektów b udowlany ch zakładów górni c,zy ch or az b udolvni ctwa wodnc go.

'Zg<>dnie z rozporl,ądzenięm geoteohniczne warunki posadawiania obięktów budowlanych
opracowuje się w ltlrmie:

tl] opiniigcotechnicznej,

L2l dokumentacji badań podłoża gruntowego,

t3] projektugeotechnicznego.

Odwołując się do wypracowanych dobrych praktyk, w procesie uslalania
geotechnic,znych warunków posadawiania obiektów budowlanych udział biorą trzy grupy
zawodowe: projektant, geolog inżynierski, inżynier geotechnik. Wszystkie te grupy
zawodclwe posiadają swoje uprawnieni a. |Jdzlał wymienionyoh grup zawcldclwych w procesie
ustalania geotechnic znych warunków posadawiania jest rożny t zależy od spccyfiki inwcstycji
i kompetencji osób biorących udział w tym procesie.

Zakres badań geotechnicznych dla pierwszej, drugiej i trzeciej kategorii
gecltechnicznei określony w § ó rozporząd,zenia wskazuje, ze badania geotechniczne mogą
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wykonywać np. geolcld,z,y inżynierscy posiadający kwalifikacje geologiczne kategorii VI lub
VII, w szczególności w opinii geotechnic,znej [1] należy określić kategorię geotechniczną
obiektu ,z uwzględnieniem stopnia skomplikowania warunków gruntowych. 'Latem udział
geologów inzynierskich w ocenie stopnia skomplikowania warunkow gruntowych wydaje się
być wskazany.

lg>dnie z § 9 rozp<xząd,zenia dokumentacja badań podłoża gruntowego |2f zawiera
opis metodyki polowych i laboratoryjnych badań gruntów, ich wyniki i interpretację, mcldel
geologiczny oraz zestawienie wyprowadzonych wartości danych geotechnicznyah dla kazdej
warstwy, ,l,atęm w warunkach polskich zawańośc dokumentacii badań podłoża gruntowego
[2| - według roz,porządzenia odpowiada po części badaniom wykonywanym na potrzeby
dok u me ntacj i geo l o gi c,l,no -inży ni ersk i ej wedł ug P g g.

Nalezy stwierdzić, że geotechniczne warunki pclsadowienia, które są opracowywane
dla ptltrzeb wykonania projektu budowlanego i stanowią element bezpiec,lsństwa, realizac.ii
i użytkowania obiektów budolvlanych, powinny być sporządzane przęz osoby legitymujące
się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi oraz umiejętnościami potwierdzonymi
praktyką zawodową. ()soby te pełniąc samodzielną f'unkcję techniczną w budownictwie
posiada.ią odpowiednie ubezpiec,lsnie ora,z są poddane rygorom ustawy Prawo budowlane,

Nalezy takZe podkreślic, ż,e z,gcsdnie z art. 20 ust, 4 ustawy Prawo budowlanc,
projcktant, a także sprawdzający do projektu budclwlanego dołącza oświadczenie
c> sporz,ąd,l,eniu pro.iektu budowlanego, zgodnie z clbr>wiązu.iącymi przepisami oraz, z,asadami
wiedzy technicznej. 'I'ym samym projektant bierze pełną odpowiedzialnośc zatresc rozwiązań
przl,jętych lv projekcie budowlanym, w tym takze dotyczących geotechnicznych warunkór.v
posadorvienia obiektu budowlanego i podlega odpowiedzialności zawodowej
w budor.l,nictwie, w zakręsie clkreślonym w ań. 95 ustawy - Prawo budowlane.

Zgodnie z § 4 us1. 4 ro,1porządzenia, kategorię geotechnic zną całego clbiektu
budorvlanego lLrb jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na
ptldstawie badań geotechnic znych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą
specjalistyc,lnych robot geotechnicznych, a takżę zgodnie z § ll ust. 4 roz.porząd,zenia,
inlbrmację tą jest zobowiązany zamieścić w treści projektu architektoniczno-budowlanego.

Po<]sumowu.jąc zatem, należ,y stwierdzic, że rozpotz,ądzenie Ministra 'l'ranspońu.

Budtlwnictwa i (iospodarki Morskiej ,z dnja 25 kwietnia 2012 r. w sprcmie u.stulaniu
geolec,hnicznych wurunków, po,sadawiunia obiektów budowlunych nie wskazuje osób
uprawnionych do ustalania geotechnicznych warunków pclsadawiania clbiektów budowlanych.
(ieoloclzy inzynierscy posiadają wiedzę i doświadczęnie nlezbędne m.in. do sporządzania
opinii gcotcchnicznej [1] i drlkumentac.ii badań podłoźa grunttlwego [2|.'l'ym bardzie.j naleźy
uznac, ze gecllodzy inżynierscy posiadający kwalifrkacje geologiczne w zakresie kategorii VI
i VlI są odpowiednio przygcltowani do ustalania gecltechnicz,nych warunków posadawiania
clbie któw budowlanych, o których mtlwa w omawianym rozp()rządz,eniu.
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