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Załącznik 1. Przedstawienie wpływu projektowanych zmian na proces budowlany hali magazynowej oraz domu jednorodzinnego 
(z uwzględnieniem katalogu procedur oraz wyników opisanych w raporcie Doing Business 2014)1 

 
Hala magazynowa 

wg katalogu procedur Doing Business 
OBECNIE 

(dane Doing Business 2014 oraz badania własne MIR) PROJEKTOWANE ZMIANY 

 Liczba dni Liczba procedur Liczba dni Liczba procedur 
I. Przygotowanie do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę 

(uzgodnienia projektu itd.) 
25 5

 

4 2
2
 

II. Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji 
o pozwoleniu na budowę 

65 1 65 1
3
 

III. Czynności od uzyskania decyzji ostatecznej do momentu złożenia 
wniosku o zgodę na użytkowanie 

23 10 22 9
4
 

IV. Postępowanie od momentu złożenia wniosku o zgodę na 
użytkowanie do przystąpienia do użytkowania obiektu 

76 2 14 1
5
 

Łącznie 189
6
 18 105 13 

Budynek mieszkalny jednorodzinny 
wg katalogu procedur Doing Business 

OBECNIE 
(badania własne MIR, dane GUNB oraz dane Doing 

Business 2014 ) 
PROJEKTOWANE ZMIANY 

 Liczba dni Liczba procedur Liczba dni Liczba procedur 
I. Przygotowanie do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę 

(uzgodnienia projektu itd.) 24 4 3 1
7
 

II. Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji 
o pozwoleniu na budowę 348 1 30 1

9
 

III. Czynności od uzyskania decyzji ostatecznej do momentu złożenia 
wniosku o zgodę na użytkowanie 8 4 7 3

10
 

IV. Postępowanie od momentu złożenia wniosku o zgodę na 
użytkowanie do przystąpienia do użytkowania obiektu 21 1 14 1

11
 

Łącznie 87 10 54 6 
 

                                                           
1  Zastosowany w raporcie sposób obliczania czasu trwania procedur zawiera uproszczenia, w przypadku procedur mających miejsce równolegle przyjmuje się, że każda kolejna procedura wydłuża czas trwania etapu o jeden dzień (pół dnia dla 

procedur elektronicznych). Liczba dni przy postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę hali magazynowej (obecnie i po zmianach) oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego (obecnie) nie 
zawiera czasu oczekiwania na uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowę (min. 14 dni). 

2  Procedury nr 3,4 z raportu Doing Business 2014 (równoległe). 
3  Procedura nr 6 z raportu Doing Business 2014. 
4  Procedury nr 8-16 z raportu Doing Business 2014 (równoległe). 
5  Procedura nr 17 z raportu Doing Business 2014 (w formie milczącej zgody); procedura nr 18 (obowiązkowa kontrola) wyłączona ze względu na wprowadzenie możliwości „zgłoszenia zakończenia budowy”. 
6  Według metodologii Doing Business 2014 liczba dni jest równa 161 (obecnie: po rozbiciu na etapy wskazany czas trwania poszczególnych etapów sumuje się w czas trwania całej procedury).  
7  Procedura nr 3 z raportu Doing Business 2014. 
8  Dane pochodzą z Rejestru Wniosków i Decyzji GUNB dla wniosków o pozwolenie na budowę (w tym przebudowę, rozbiórkę etc.) budynków mieszkalnych jednorodzinnych złożonych w 2013 roku. 
9  Procedura nr 6 z raportu Doing Business 2014. 
10  Procedury nr 8, 9, 16 z raportu Doing Business 2014 (równoległe). 
11  Procedura nr 17 z raportu Doing Business 2014 (w formie milczącej zgody). 


