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INFORMACJA O WYKŁADOWCY 
Krzysztof Michalik-ur.1956 r. Rzeczoznawca Budowlany, Biegły Sądowy z 

zakresu budownictwa, Główny Projektant, doktor inżynierii cywilnej 
(doctorate in civil engineering D.C.E.) ,wykładowca akademicki Katedra 
Budownictwa Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Użytkowych 
Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Prowadzi wykłady w zakresie 
Technologii Robót Budowlanych, Budownictwa  na Terenach Górniczych, 
Budownictwa Miejskiego, promotor wielu prac dyplomowych, inżynierskich, 
absolwent  Politechniki Wrocławskiej Wydział Budownictwa Lądowego(1981 
r.) w specjalności konstrukcje budowlane, posiada uprawnienia budowlane 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ,konstrukcyjno-inżynieryjnej, 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie realizacji i projektowania ,kierownik 
budów, inspektor nadzoru ,praktyka zawodowa w realizacji  budynków i 
obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej, trzy lata pobytu w USA. 
Autor kilkuset ekspertyz budowlanych, opinii sądowych, projektów 
architektonicznych, konstrukcyjnych, drogowych, inżynierii lądowej 
budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkalnych, handlowych, 
przemysłowych, budowli inżynieryjnych, książek z zakresu budownictwa, 
procedur administracyjnych, procesów inwestycyjnych,  metodologii 
ekspertyz budowlanych, opinii sądowych i opracowań z zakresu  diagnostyki 
budynków. Posiada szereg wyróżnień, nagród, dyplomów resortowych i 
państwowych w tym Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku 
Inżynierów Budownictwa, Nominacje do Projektów Roku. Członek 
Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Właściciel Biura Projektowego 
“Konstruktor” w Chrzanowie. 



 
 
       Est rerum omnium magister usus.  
 
 
   Nauczycielem wszystkiego jest praktyka. 



 
        Konstruowanie jest koniecznością. 
 
 
          Każda konstrukcja jest muzyką  
 
              zastygłą w przestrzeni. 



              Konstruowanie polega na  
              zachowaniu trzech zasad: 
                        trwałości 
                      użyteczności 
                          piękna 

 
  Konstrukcje muszą przetrwać próbę czasu,               
            człowieka, otoczenia i światła. 
 
    Architektura bez konstrukcji jest niczym  



HISTORIA PRAWA BUDOWLANEGO 

    Kodeks Hammurabiego − babiloński zbiór praw 
zredagowany i spisany w XVIII w. p.n.e.1772 rok p.n.e. 

    za panowania króla Hammurabiego, szóstego 
przedstawiciela I dynastii z Babilonu. Prawo stosowane 
w państwie Sumerów i Akadów w Mezopotamii. 

    Kamienna  stela z kodeksem znajduje się w Luwrze. 
    
   Znane są także wcześniejsze zbiory praw kodeks 

Urukaginy XXIV wieku p.n.e.,kodeks Ur-Nammu przełom 
XXII−XXI wieku p.n.e.,kodeks Bilalamy z Esznunny 
przełom XXI−XX wieku p.n.e., kodeks Lipt-Isztara XX 
wiek p.n.e., zapisane - podobnie jak Kodeks 
Hammurabiego - po babilońsku. 

    
   Tekst ze steli  we współczesnych przekładach dzieli się 

na trzy części:wstęp, właściwe przepisy prawne z 282 
paragrafami oraz epilog zawierający sankcje prawne.  



HISTORIA PRAWA BUDOWLANEGO 

Przykład prawny w Kodeksie Hammurabiego 
w zakresie budownictwa: 

 
§ 229 Jeśli budowniczy wybudował komuś dom, a 

dzieła swego nie wykonał trwale i dom, który 
wybudował, zawali się i zabije właściciela, 
budowniczy poniesie karę śmierci. 

 
Prawa  póżniejsze to kodyfikacje Justyniana 

Digesta Justyniana:Korpus Iuris Civilis po blisko 
dwóch tysiącach lat,  



ZAKRES WYKŁADU 

1. 



      Wyjaśnienia przepisów Prawa budowlanego 
 
   Wyjaśnienie przepisów Prawa Budowlanego 

dokonane w Głównym Urzędzie Nadzoru 
Budowlanego  nie stanowi wykładni prawa i nie 
jest wiążące dla organów administracji publicznej 
orzekających w sprawach indywidualnych. 
Zawiera jedynie ogólne wytyczne, którymi 
powinni kierować się uczestnicy procesu 
budowlanego oraz właściwe organy. 

    
    Dotyczące ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z 
późn. zm.) 

 



SPIS TREŚCI WYJAŚNIEŃ  

1.Wolnostojące trybuny. 
2. W sprawie kwalifikacji urządzeń reklamowych jako budowli oraz zakazu ich sytuowania na obszarze kolejowym 
3. W sprawie upoważnienia przez starostów oraz wojewodów powiatowych i wojewódzkich inspektorów nadzoru 

budowlanego do przeprowadzania postępowań dotyczących użytkowania dróg publicznych 
4. W sprawie procedury związanej z nielegalną zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 
5. W spawie zaniechania dalszych robót budowlanych 

(Nie dotyczy przypadku istotnego odstąpienia od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na 
budowę) 

6. W sprawie wymiany stolarki okiennej i drzwiowe. 
7. W sprawie budowy i remontu dróg leśnych 
8. W sprawie wymogów niezbędnych do uzyskania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. 
 9. W sprawie tablic i urządzeń reklamowych jako obiektów budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy – 

Prawo budowlane. 
10. W sprawie właściwego trybu postępowania w odniesieniu do decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku 

stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



1. W sprawie wolnostojących trybun – art. 3 pkt. 3 
 

    Wolnostojąca trybuna, czyli obiekt przeznaczony do 
przebywania widzów podczas imprez masowych, jest 
budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
1118 z późn. zm.).  

 
    Nie ma przy tym znaczenia, czy jest związana z gruntem, czy 

nie. Nie ma również  znaczenia, jakich wyrobów użyto do 
budowy takiej trybuny (np. wyrobów metalowych, 
drewnianych lub przeznaczonych do wmurowania).  

 
    Budowa wolnostojących trybun wymaga uzyskania 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (zob. art. 28 
ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). 

 
    Jednakże takie obiekty, jeżeli będą spełniały przesłanki 

określone w art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo 
budowlane, wymagają jedynie zgłoszenia. 

  



2. W sprawie kwalifikacji urządzeń reklamowych jako budowli oraz zakazu ich 
sytuowania na obszarze kolejowym 

 Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 3 lutego 
2010 r., sygn. akt II OSK 249/09), budowa urządzeń reklamowych wolno stojących 
trwale związanych z gruntem wymaga pozwolenia na budowę, w myśl ogólnej zasady 
wynikającej z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 
2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).Natomiast stosownie do treści art. 29 ust. 2 
pkt 6 ustawy – Prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie 
robót budowlanych polegających na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z 
wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Pojęcie 
“instalowanie” użyte w art. 29 ust. 2 ww. ustawy odnosi się do robót montażowych 
na istniejącym obiekcie budowlanym. Wynika z tego, że wymienione w art. 3 pkt 3 
ustawy definiującym pojęcie budowli “wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe” nie powstają w wyniku instalowania, a zatem zgodnie z art. 
28 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane ich wykonywanie powinno być poprzedzone 
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednocześnie przy 
zaliczaniu urządzeń reklamowych do podlegających bądź nie podlegających 
pozwoleniu na budowę, niezbędne jest dokonanie oceny danego urządzenia w 
oparciu o projekt techniczny dołączony do zgłoszenia, przy uwzględnieniu zasady 
wynikającej z art. 28 ust. 1ww. ustawy. Istotne są w szczególności rozmiary 
podstawy tablicy reklamowej, nie zaś technologia jej wykonania bądź związanie z 
gruntem poprzez zagłębienie tej podstawy w gruncie. Dla przyjęcia trwałego 
związania z gruntem nie ma znaczenia okoliczność posiadania fundamentów, czy 
wielkość zagłębienia w gruncie. Decydujące jest, czy posadowienie jest na tyle trwałe, 
że opiera się czynnikom mogącym zniszczyć ustanowioną na nim konstrukcję. 
Ponadto wielkość obiektu, jego masa i względy bezpieczeństwa decydują, czy obiekt 
jest trwale, czy nietrwale związany z gruntem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 28 
marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.), 
obszarem kolejowym jest powierzchnia gruntu określona działkami ewidencyjnymi, 
na której znajduje się droga kolejowa, budynki, budowle i urządzenia przeznaczone 
do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu osób i rzeczy. 
W powyższej definicji określono w sposób pozytywny wszelkie obiekty, które mogą 
się na nim znajdować, co oznacza zakaz sytuowania tam obiektów nie wymienionych 
w art. 4 pkt 8 ww. ustawy, w tym nośników reklam.   



 3. W sprawie upoważnienia przez starostów oraz wojewodów powiatowych i 
wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego do przeprowadzania postępowań 
dotyczących użytkowania dróg publicznych 
 

 W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie możliwości upoważnienia 
przez starostów oraz wojewodów powiatowych i wojewódzkich inspektorów nadzoru 
budowlanego do przeprowadzania postępowań w sprawie oddania do użytkowania 
dróg publicznych na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), przedstawiam 
stanowisko Departamentu Prawnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, uzgodnione z Departamentem Administracji Publicznej MSWiA, z dnia 
22 września 2009 r., znak: DP-II-026-469/09/KS. 
Z brzmienia art. 32 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych wynika, że wojewoda w odniesieniu do dróg 
krajowych i wojewódzkich wydaje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie drogi na 
zasadach i w trybie przepisów Prawa budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 2. Natomiast 
należy podkreślić, że ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) – w odniesieniu do starosty oraz ustawa z 
dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. 
U. Nr 31, poz. 206) – w odniesieniu do wojewody, zawierają przepisy regulujące 
kwestię udzielania upoważnień do załatwiania spraw w imieniu tych organów. 
Uprawnienia starosty w zakresie udzielania upoważnień do wydawania w jego 
imieniu decyzji administracyjnych reguluje art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie 
powiatowym. Zgodnie z treścią powyższego przepisu starosta może upoważnić 
wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, a także pracowników 
starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek 
organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w 
indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do 
właściwości powiatu.       



    Uprawnionym jest więc przyjęcie, że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego 
pozostaje pracownikiem powiatowej inspekcji, o której mowa w art. 38 ust. 2 ww. 
aktu prawnego. W konsekwencji, zdaniem Departamentu Prawnego MSWiA, można 
uznać, że przywołany przepis ustawy o samorządzie powiatowym może stanowić 
podstawę upoważnienia przez starostę powiatowego inspektora nadzoru 
budowlanego do przeprowadzania postępowań w sprawie oddania do użytkowania 
dróg publicznych.  

 
     Równocześnie należy zwrócić uwagę na art. 5 ust. 1 ustawy o samorządzie 

powiatowym, zgodnie z którym powiat może zawierać z organami administracji 
rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu 
administracji rządowej.  

 
     Dopuszczalne zatem pozostaje zawarcie, na podstawie ww. przepisu, porozumienia 

administracyjnego w sprawie powierzenia wykonywania zadań dotyczących 
oddawania do użytkowania dróg pomiędzy starostą, a powiatowym inspektorem 
nadzoru budowlanego, który pozostaje organem administracji rządowej. 

 
      Natomiast, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w 

województwie, wojewoda może powierzyć prowadzenie, w jego imieniu, niektórych 
spraw z zakresu swojej właściwości jednostkom samorządu terytorialnego lub 
organom innych samorządów działających na obszarze województwa, kierownikom 
państwowych i samorządowych osób prawnych oraz innych państwowych jednostek 
organizacyjnych funkcjonujących w województwie. Takie powierzenie następuje na 
podstawie porozumienia wojewody odpowiednio z organem wykonawczym jednostki 
samorządu terytorialnego, właściwym organem innego samorządu lub kierownikiem 
państwowej i samorządowej osoby prawnej albo innej państwowej jednostki 
organizacyjnej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy (zob. art. 20 ust. 2 
ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie). 

 
      Możliwym przy tym wydaje się zakwalifikowanie wojewódzkiego inspektoratu 

nadzoru budowlanego do kategorii innych państwowych jednostek organizacyjnych 
funkcjonujących w województwie, wskazanych w art. 20 ust. 1 omawianej ustawy.  



W konsekwencji dopuszczalnym wydaje się zawarcie pomiędzy 
wojewodą, a wojewódzkim inspektoratem nadzoru budowlanego, 
reprezentowanym przez wojewódzkiego inspektora nadzoru 
budowlanego, porozumienia administracyjnego w sprawie 
powierzenia przez wojewodę wykonywania zadań w zakresie 
oddawania do użytkowania dróg publicznych.  

 
     Reasumując, w opinii Departamentu Prawnego MSWiA, podzielanej 

przez Departament Administracji Publicznej MSWiA, dopuszczalnym 
pozostaje zawieranie, na podstawie wyżej przywołanych przepisów, 
przez starostów i wojewodów z odpowiednio powiatowymi 
inspektorami nadzoru budowlanego oraz wojewódzkimi 
inspektoratami (a w ich imieniu – inspektorami) nadzoru 
budowlanego porozumień w sprawie powierzenia tym podmiotom 
wykonywania zadań z zakresu prowadzenia postępowań w sprawie 
oddania do użytkowania dróg publicznych.  

 
    Nadto, w odniesieniu do powiatowych inspektorów nadzoru 

budowlanego, rozważać można alternatywnie udzielenie przez 
starostę, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o samorządzie 
powiatowym, upoważnienia dla tego organu do przeprowadzania 
przedmiotowych postępowań. 



 4. W sprawie procedury związanej z nielegalną zmianą 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 
części 
 

 W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi 
postępowania w sprawie nielegalnej zmiany sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, o którym 
mowa w art. 71a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pózn. zm.), 
przedstawiamy następujące stanowisko. 
 

 Zgodnie z art. 71a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, w 
przypadku samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego lub jego części organ nadzoru budowlanego ma 
obowiązek wydać postanowienie nakładające na osobę, która 
dokonała takiej zmiany obowiązek zaprzestania użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części oraz przedstawienia w 
wyznaczonym terminie dokumentów jakie są wymagane przy 
legalnej zmianie sposobu użytkowania (zob. 71 ust. 2 ustawy 
– Prawo budowlane).  



    Po upływie terminu lub na wniosek zobowiązanego, właściwy organ 
sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i – 
w przypadku stwierdzenia jego wykonania – w drodze 
postanowienia ustala wysokość opłaty legalizacyjnej (zob. art. 71a 
ust. 2 ustawy – Prawo budowlane).  

 
    W przypadku niewykonania w terminie obowiązku, o którym mowa 

w ust. 1, albo dalszego użytkowania obiektu budowlanego lub jego 
części, pomimo jego wstrzymania, albo zmiany sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo 
wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3-5, właściwy 
organ, w drodze decyzji, nakazuje przywrócenie poprzedniego 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (zob. art. 
71a ust. 4 ustawy – Prawo budowlane).  

      
     Stosując przepis art. 71a ustawy – Prawo budowlane w zakresie 

wykonania przez zobowiązanego nałożonych obowiązków, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, należy mieć na uwadze konstrukcje 
przepisu art. 71 ww. ustawy, zgodnie z którym legalna zmiana 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga 
zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlanej.  



      Organ przyjmujący zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania nie wydaje decyzji 
administracyjnej, lecz postępuje zgodnie z zasada tzw. milczącej zgody. Oznacza ona, 
że zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu (zob. 
art. 71 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane).  

 
      Zatem podobnie jak w przypadku nielegalnej zmiany sposobu użytkowania na 

podstawie art. 71a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, nie wydaje się decyzji o 
pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu. W związku z powyższym 
konstrukcja przepisu art. 71a ustawy – Prawo budowlane polega na tym, że właściwy 
organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o wstrzymaniu użytkowania 
obiektu budowlanego i obowiązku przedstawienia w wyznaczonym terminie 
dokumentów, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, a po 
stwierdzeniu jego wykonania milcząco tj. bez wydawania aktu administracyjnego, 
wyraża zgodę na zmianę sposobu użytkowania obiektu. Zatem w przypadku gdy 
organ nadzoru budowlanego wyrazi zgodę na zmianę sposobu użytkowania, 
postępowanie w sprawie wstrzymania użytkowania, z uwagi na jego 
bezprzedmiotowość, na postawie art. 105 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z 
późn. zm.) powinno zostać umorzone. Z kolei procedura związana z nałożeniem 
opłaty legalizacyjnej, jak wynika z art. 71 a ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, 
stanowi konsekwencje wyrażenia milczącej zgody organu nadzoru budowlanego na 
legalizacje zmiany sposobu użytkowania obiektu. Oznacza to, że wydanie przez 
właściwy organ postanowienia w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty 
legalizacyjnej nie wpływa na (sama) legalizacje zmiany sposobu użytkowania obiektu. 
Postępowanie w przedmiocie nałożenia opłaty legalizacyjnej, o której mowa w ww. 
przepisie, różni sie zasadniczo od postępowania w sprawie ustalenia opłaty 
legalizacyjnej w przypadku samowoli budowlanej (zob. art. 49 ustawy – Prawo 
budowlane).  



    Na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane w sytuacji 
nie uiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej właściwy organ 
wydaje decyzje o rozbiórce obiektu budowlanego lub jego części. 
Natomiast zgodnie z art. 71a ust. 3 ustawy – Prawo budowlane, 
skutkiem nie dokonania opłaty legalizacyjnej nie będzie wydanie 
aktu prawnego, lecz na podstawie przepisu art. 59g ust. 3 ww. 
ustawy podjecie przez właściwy organ czynności mających na celu 
jej ściągnięcie w trybie przepisów ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji.  

 
    Dodatkowo należy podkreślić, że przepis art. 71a ustawy – Prawo 

budowlane przewidujący obowiązek uiszczania opłaty legalizacyjnej 
w przypadku legalizacji zmiany sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego lub jego części dokonanej bez wymaganego 
zgłoszenia, został wprowadzony przepisami ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 
2004 r. Nr 93, poz. 888 z późn. zm.), która weszła w życie 
31.05.2004 r. Jednak zgodnie z jej art. 2 ust. 3, przepisu art. 71a, 
ustawy o której mowa w art. 1, nie stosuje się do zmiany sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, bez wymaganego 
pozwolenia i dokonanego przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy.  



W takich przypadkach stosuje sie przepisy 
dotychczasowe. Powyższe oznacza, że w 
odniesieniu do samowolnej zmiany sposobu 
użytkowania dokonanej przed 31.05.2004 r., 
przepis art. 71a ustawy – Prawo budowlane nie 
będzie miał zastosowania. Zatem w obecnie 
wszczynanych postępowaniach 
administracyjnych nie należy stosować art. 71a 
ustawy – Prawo budowlane, jeśli nielegalna 
zmiana sposobu użytkowania nastąpiła przed 
datą wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane.  



 5. W spawie zaniechania dalszych robót budowlanych 
(Nie dotyczy przypadku istotnego odstąpienia od projektu 
budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę) 
 

 W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji 
przepisów dotyczących zaniechania dalszych robót budowlanych uprzejmie 
informuję co następuje: 
 

 Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok NSA z 
12 września 2007 r. sygn. akt II OSK 1198/06) w razie przerwania budowy 
obiektu budowlanego prowadzonej na podstawie decyzji o pozwoleniu na 
budowę, która została uchylona w toku budowy, organ nadzoru 
budowlanego, prowadzący postępowanie, może zakończyć je w drodze 
decyzji nakazującej zaniechanie dalszych robót budowlanych przy budowie 
tego obiektu (art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy-Prawo budowlane). Obiekt 
budowlany, którego budowę przerwano, pozostaje w takim stanie, w jakim 
roboty budowlane przerwano. Wznowienie budowy, w takim przypadku, 
może mieć miejsce dopiero po uzyskaniu przez inwestora nowego 
pozwolenia na budowę. Organ nadzoru budowlanego może w drodze 
decyzji podjąć każde z rozstrzygnięć określonych w art. 51 ust. 1 Prawa 
budowlanego, jednak o wyborze rozstrzygnięcia powinien decydować 
prawidłowo określony stan faktyczny sprawy. Możliwe jest zatem nakazanie 
zaniechania dalszych robót budowlanych, bez konieczności uprzedniego 
nakładania na inwestora obowiązku wykonania określonych czynności lub 
robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych 
do stanu zgodnego z prawem (art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego).  



    Jednak w przypadku przerwania budowy obiektu 
budowlanego, na skutek uchylenia w czasie budowy decyzji 
o pozwoleniu na budowę tego obiektu i wydania 
postanowienia z art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego, organ 
nadzoru budowlanego powinien skoncentrować się na 
ocenie tych robót budowlanych, które zostały już 
wykonane. Organ powinien ocenić czy w stosunku do 
obiektu budowlanego znajdującego się w określonym stanie 
faktycznym konieczne jest, aby inwestor podjął czynności w 
celu doprowadzenia wykonanych już robót budowlanych do 
stanu zgodnego z prawem. 

 
    Organ, aby dokonać takiej oceny, musi wyjaśnić istotne 

okoliczności sprawy, a w szczególności przyczyny uchylenia 
pozwolenia na budowę oraz powody stwierdzenia 
nieważności decyzji o warunkach zabudowy. Konieczne jest 
także ustalenie jakie roboty budowlane inwestor wykonał 
po uchyleniu pozwolenia na budowę do czasu wydania 
postanowienia o wstrzymaniu robót. Należy jednak 
wskazać, że ww. postępowanie nie ma zastosowania w 
przypadku istotnego odstąpienia od projektu budowlanego 
lub innych warunków pozwolenia 
na budowę.  



    Należy dodać, że w przypadku gdy obiekt 
budowlany jest nieużytkowany, zniszczony 
lub niewykończony, a nie jest możliwe 
doprowadzenie go do prawidłowego stanu 
technicznego, organ nadzoru 
budowlanego, zgodnie z art. 67 Prawa 
budowlanego, nakazuje rozbiórkę tego 
obiektu.  

 
   Następuje to po ustaleniu przez organ 

możliwości przeprowadzenia remontu, 
odbudowy lub wykończenia obiektu 
budowlanego przez właściciela lub 
zarządcę obiektu.  



 6. W sprawie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 
 

 W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi 
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej przedstawiamy następujące 
stanowisko. 
 

 Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), 
remontem jest wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 
a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 
pierwotnym. Należy przy tym zauważyć, że ustawa – Prawo 
budowlane nie definiuje pojęcia “bieżąca konserwacja”.  
 

 Jednakże biorąc pod uwagę ogólnie przyjęte zasady wiedzy 
technicznej można uznać, że bieżącą konserwacją są drobne 
czynności wykonywane na obiektach budowlanych, których celem 
jest zmniejszenie szybkości zużycia obiektu budowlanego lub jego 
elementów oraz zapewnienie możliwości ich Użytkowania zgodnie z 
przeznaczeniem.  



    Z powyższych przepisów wynika, że wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej w budynku – jeżeli nie następuje 
ingerencja w obiekt budowlany polegająca np. na 
zmianie kształtu lub wielkości otworów okiennych lub 
drzwiowych – nie stanowi robót budowlanych objętych 
zakresem przedmiotowym powyższej ustawy. Oznacza 
to, że taką czynność należy rozpatrywać jako zwykłe 
użytkowanie rzeczy, wynikające z prawa własności. Tym 
samym, przeprowadzenie takich czynności nie wymaga 
ani pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia 
właściwemu miejscowo organowi administracji 
architektoniczno-budowlanej. Natomiast w przypadku, 
gdy wymiana stolarki okiennej lub drzwiowej wiąże się z 
ingerencją w obiekt budowlany (np. powiększenie 
otworów drzwiowych lub ich zabudowanie), wówczas 
może ona wypełniać znamiona remontu lub przebudowy. 
W takim przypadku roboty budowlane – takie jak remont 
lub przebudowa – będą wiązały się odpowiednio z 
dokonaniem zgłoszenia albo wydaniem decyzji o 
pozwoleniu na budowę.  



 7. W sprawie budowy i remontu dróg leśnych 
 
 Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 
późn. zm.), budowlą są m.in. drogi. Zgodnie z art. 4 pkt 
2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), drogą jest budowla 
wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami 
oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-
użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu 
drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym. Ponadto 
drogi, tak jak wszystkie obiekty budowlane, powstają w 
wyniku prowadzenia robót budowlanych z 
zastosowaniem wyrobów budowlanych. Budowlą będzie 
również droga w lesie, jeżeli będzie spełniać powyższe 
cechy, bowiem z punktu widzenia Prawa budowlanego 
nie ma znaczenia, czy droga jest budowana w lasach, 
czy poza ich terenem.  



    Należy przy tym zaznaczyć, że budowa takiej 
drogi wymaga uzyskania pozwolenia na budowę 
(zob. art. 28 ustawy – Prawo budowlane), 
natomiast jej remont dokonania zgłoszenia (zob. 
art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane) 
Inny charakter ma jednak droga leśna, która 
powstała jedynie w wyniku poruszania się ludzi 
lub pojazdów po gruncie. Nie należy jej 
kwalifikować jako obiekt budowlany i tym samym 
nie podlega przepisom Prawa budowlanego. 
Natomiast wykonanie ” przy użyciu wyrobów 
budowlanych” nowej nawierzchni tej drogi o 
większej twardości, mającej charakter 
niepodzielny i trwały (np. wylanie warstwy 
kamienno-żużlowej związanej betonem lub 
ułożenie kostki brukowej) należy traktować jako 
budowę nowego obiektu budowlanego (drogi – w 
rozumieniu Prawa budowlanego) wymagającą 
pozwolenia na budowę. 



 8. W sprawie wymogów niezbędnych do uzyskania tytułu 
rzeczoznawcy budowlanego 

 
 W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie 

uzyskiwania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, informujemy co 
następuje. 
Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym przed dniem 26 
września 2005 roku, czyli przed dniem wejścia w życie przepisów 
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364), 
rzeczoznawcą budowlanym mogła zostać osoba, która m. in. 
posiadała uprawnienia budowlane bez ograniczeń oraz co najmniej 
10 lat praktyki odbytej po ich uzyskaniu (zob. art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. 
b ustawy – Prawo budowlane). Obowiązujące w tym zakresie 
przepisy jednoznacznie przewidywały, że osoba ubiegająca o 
nadanie tytułu rzeczoznawcy musiała wykazać się okresem 10 lat 
praktyki odbytej po uzyskaniu uprawnień budowlanych. Natomiast 
zgodnie z obecnie obowiązującym art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. b i c 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), rzeczoznawcą budowlanym może 
zostać osoba, która m. in. posiada uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń oraz co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym 
rzeczoznawstwem.  



   Zatem, wprowadzając powyższą regulację ustawodawca 
zrezygnował z wymogu odbycia 10-letniej praktyki, po 
uzyskaniu uprawnień budowlanych. Należy jednak 
podkreślić, że co prawda ustawodawca nie nakłada 
obowiązku odbycia 10 lat praktyki po uzyskaniu 
uprawnień budowlanych, ale stwierdza, że rzeczoznawcą 
budowlanym może być osoba, która posiada co najmniej 
10 lat praktyki w zakresie objętym 
rzeczoznawstwem  czyli w zakresie, w jakim występuje o 
nadanie tytułu rzeczoznawcy. Ponadto należy podkreślić, 
że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo 
budowlane, rzeczoznawstwo budowlane jest formą 
wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie. W związku z powyższym, ustawodawca 
wymaga, aby była to praktyka w zakresie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie. Dodatkowo 
informujemy, że zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. d 
ustawy – Prawo budowlane, rzeczoznawcą budowlanym 
może być osoba, która posiada znaczący dorobek 
praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem.  



     Natomiast, zgodnie z art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), do zadań samorządów zawodowych należy w 
szczególności nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego.  

 
    Mając powyższe na uwadze, należy jednoznacznie stwierdzić, że organem właściwym 

w sprawach nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, w zależności od zakresu 
rzeczoznawstwa, jest właściwa izba samorządu zawodowego tj. izba architektów lub 
izba inżynierów budownictwa. Zatem, organem właściwym w sprawach nadawania 
tytułu rzeczoznawcy budowlanego jest organ właściwej izby samorządu zawodowego, 
natomiast Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi centralny rejestr 
rzeczoznawców budowlanych (zob. art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy – Prawo 
budowlane). Przy czym wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych 
następuje na podstawie ostatecznej decyzji o nadaniu tytułu rzeczoznawcy 
budowlanego (zob. § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 
października 2005 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów 
osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz 
ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie /Dz. U. Nr 219, poz. 
1868/).  

 
      Ponadto należy podkreślić, że w myśl § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia, Główny 

Inspektor Nadzoru Budowlanego może wystąpić do właściwego organu o weryfikację 
przesłanej dokumentacji, określając nieprawidłowości, które powinny zostać usunięte, 
nie może natomiast odmówić wpisu do centralnego rejestru, jeżeli uprawniony 
legitymuje się ostateczną decyzją o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego 
wydaną po 01.01.1995 r. (czyli po dacie utworzenia tego rejestru). 



   9. W sprawie tablic i urządzeń reklamowych jako 
obiektów budowlanych, o których mowa w art. 3 
pkt 1 ustawy – Prawo budowlane. 

 
 W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w 

zakresie interpretacji przepisów dotyczących tablic i 
urządzeń reklamowych jako obiektów budowlanych, 
informujemy co następuje. 
Zgodnie z art. l ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 
zm.), zakresem przedmiotowym tego aktu prawnego 
objęta jest działalność obejmująca sprawy projektowania, 
budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych 
oraz zasady działania organów administracji publicznej w 
tych dziedzinach. Natomiast, przez obiekty budowlane 
należy rozumieć budynki wraz z instalacjami i 
urządzeniami technicznymi, budowle stanowiące całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
oraz obiekty małej architektury (zob. art. 3 pkt 1 ustawy 
– Prawo budowlane).  



   Przepisy ustawy – Prawo budowlane nie definiują pojęcia “reklamy” – 
tablicy i urządzenia reklamowego. Zatem, należy posługiwać się 
powszechnym znaczeniem tych pojęć. Natomiast pomocniczo należy 
się posługiwać definicją zawartą w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. 
zm.). W myśl art. 4 pkt 23 ustawy o drogach publicznych reklama 
jest nośnikiem informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej 
formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, 
umieszczonym w polu widzenia użytkowników drogi, niebędącym 
znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem 
informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez 
gminę.  

 
     W związku z tym przez tablice i urządzenie reklamowe należy 

rozumieć nośnik informacji i promocji wizualnej w jakiejkolwiek 
materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i 
zamocowaniami.  

 
     Przy czym, konstrukcja urządzenia reklamowego będzie bardziej 

skomplikowana niż tablicy reklamowej. Natomiast, od pojęcia tablicy 
i urządzenia reklamowego, należy odróżnić pojęcie urządzenia 
informacyjnego, które jest obiektem, zarówno będącym informacją, 
jak i stanowiącym jej nośnik, a nie będącym reklamą.  



 Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, 
że tablicy i urządzenia reklamowego nie należy 
utożsamiać z urządzeniem informacyjnym. 
Czynnikiem odróżniającym powyższe obiekty 
jest przede wszystkim spełniana przez nie 
funkcja. Jednocześnie należy zaznaczyć, że 
“reklama”, zgodnie z definicjami zawartymi w 
ustawie – Prawo budowlane, może być 
kwalifikowana jako: 

 
 1.budowla, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy – 

Prawo budowlane,  
 2.obiekt małej architektury, w rozumieniu art. 3 

pkt 4 ustawy – Prawo budowlane,  
 3.tablica i urządzenie reklamowe, o których 

mowa w art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy – Prawo 
budowlane 



    Ad. 1. Tablice i urządzenia reklamowe jako budowle 
 

    W myśl art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane, przez budowlę należy 
rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, 
tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 
stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne 
pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. Ustawodawca, tworząc pojęcie budowli, nie definiuje samego 
pojęcia, ograniczając się jedynie do stwierdzenia, że jest to obiekt 
budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury (definicja 
negatywna), wyliczając następnie obiekty budowlane, zakwalifikowane jako 
budowle. Z treści art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane wynika, iż wolno 
stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe są, w rozumieniu 
Prawa budowlanego, 
budowlami. Natomiast, taka kwalifikacja inwestycji pociąga za sobą 
obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy – Prawo 
budowlane). 



Ad. 2 Tablice i urządzenia reklamowe jako obiekty małej 
architektury 
 

    W przepisach ustawy – Prawo budowlane występuje pojęcie obiektu 
małej architektury. Zgodnie z art. 3 pkt 4 powyższej ustawy, przez 
obiekt małej architektury należy rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, 
figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 
piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. Powyższe wyliczenie ma 
jedynie charakter przykładowy, w celu ułatwienia kwalifikacji 
obiektów jako obiektów małej architektury. Zatem, w pewnych 
przypadkach tablice i urządzenia reklamowe mogą być 
kwalifikowane jako obiekty małej architektury ? ale tylko wtedy, gdy 
ich funkcja nie jest jedynie reklamowa. Decydujące znaczenie ma 
przede wszystkim sposób wykorzystywania tablicy i urządzenia 
reklamowego, a w dalszej kolejności sposób jego posadowienia na 
gruncie (trwale bądź nie trwale związany z gruntem). Tablice i 
urządzenia reklamowe, które można uznać za obiekty małej 
architektury, wymagają dokonania zgłoszenia, jeżeli mają być 
usytuowane w miejscu publicznym 
(art. 29 ust. 1 pkt 22 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo 
budowlane). W innych przypadkach realizacja obiektu małej 
architektury nie wymaga pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. 



Ad. 3 Tablice i urządzenia reklamowe, w rozumieniu art. 29 ust. 2 pkt 
6 ustawy – Prawo budowlane 
 

    Problematyka dotycząca reklam podlega szczególnej regulacji na 
gruncie Prawa budowlanego. Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 2 pkt 6 
ustawy – Prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga 
wykonanie robót budowlanych polegających na instalowaniu tablic i 
urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach 
wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam 
świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem 
zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.  

 
    Natomiast zgodnie  art. 30 ust. 1pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, 

przedmiotowe roboty budowlane wymagają jedynie zgłoszenia 
właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. 
Powyższe oznacza, że w przypadku zakwalifikowania obiektu, jako 
tablicy lub urządzenia reklamowego, jego realizacja nie będzie 
wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia 
(zob. art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy – Prawo budowlane).  



Ostateczna kwalifikacja konkretnych robót 
budowlanych, jako wymagających uzyskania 
pozwolenia na budowę, dokonania zgłoszenia, 
czy też zwolnienia z obu tych obowiązków, 
należy do właściwego miejscowo organu 
administracji architektoniczno -budowlanej, który 
na podstawie pełnej znajomości stanu 
faktycznego i prawnego sprawy jest 
kompetentny do zajęcia stanowiska w tym 
zakresie. Dodatkowo należy zauważyć, że 
przepisy ustawy – Prawo budowlane nie 
określają dopuszczalnych wymiarów tablic i 
urządzeń reklamowych i w żaden sposób nie 
łączą tej kwestii z wymogiem uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na budowę.  



10. W sprawie właściwego trybu postępowania w 
odniesieniu do decyzji o pozwoleniu na budowę w 
przypadku stwierdzenia nieważności decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

 
 W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w 

zakresie właściwego trybu postępowania w odniesieniu 
do decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku 
stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, informujemy co następuje. 
Stwierdzenie nieważności decyzji, w oparciu o którą 
została wydana decyzja w innej sprawie, stanowi 
podstawę wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 8 
Kpa), nie uzasadnia natomiast stwierdzenia nieważności 
tej drugiej decyzji (zob. wyrok z 05.07.1996 r., SN III 
ARN 21/96 OSNP 1997/3/32).  



   Powyższe oznacza, że stwierdzenie nieważności decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez 
właściwy organ nie stanowi przesłanki do stwierdzenia 
nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, stanowi 
natomiast podstawę do wznowienia postępowania. 
Należy zauważyć, że decyzja o pozwoleniu na budowę, 
która opiera się na właściwie zastosowanym prawie 
materialnym oraz uwzględnia stan prawny wynikający z 
innej ostatecznej decyzji nie może być kwalifikowana 
jako decyzja wydana bez podstawy prawnej lub z 
rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 
pkt 2 Kpa. Punktem odniesienia dla oceny legalności 
decyzji w trybie art. 156 – 158 Kpa, jest stan rzeczy z 
chwili wydania tej decyzji. Nie jest zatem uprawnione 
stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na 
budowę z tego powodu, że opierała się ona na 
ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, której nieważność 
stwierdzono.  



    Zgodnie z ww. wyrokiem Sądu Najwyższego:  
 
    “Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności 

decyzji oraz wznowienie postępowania zakończonego 
ostateczną decyzją stanowią odrębne i autonomicznie 
ukształtowane środki nadzwyczajnego weryfikowania 
decyzji administracyjnych. Zachodzą zwłaszcza poważne 
różnice w konsekwencjach prawnych stwierdzenia 
nieważności decyzji oraz wznowienia postępowania”. 
Zatem, “jest to sytuacja, którą można i należy rozwiązać 
we właściwym dla niej trybie wznowienia postępowania. 
Stosownie bowiem do art. 145 § 1 pkt 8 Kpa wznawia 
się między innymi postępowanie, jeżeli decyzja została 
wydana w oparciu o inną decyzję, która została 
następnie uchylona (także wyeliminowana z obrotu 
prawnego na skutek stwierdzenia nieważności)”.  



     Ponadto należy zauważyć, że z treści art. 16 Kpa wynika ogólna zasada 
trwałości decyzji administracyjnej. W związku z powyższym, wydana 
decyzja obowiązuje tak długo, dopóki nie zostanie uchylona lub zmieniona 
przez nową decyzję opartą na odpowiednim przepisie prawnym.  

 
    Zatem organ administracji architektoniczno – budowlanej jest związany 

ustaleniami decyzji o pozwoleniu na budowę do czasu, gdy ta decyzja jest 
w obiegu prawnym, mimo że została wydana w oparciu o decyzję o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która została następnie 
uchylona.  

 
    Zatem uchylenie w wyniku wznowienia postępowania pozwolenia na budowę 

oraz wydanie nowej decyzji rozstrzygającej o istocie sprawy jest więc 
jedynym sposobem całkowitego lub częściowego pozbawienia decyzji 
ostatecznej jej mocy obowiązującej. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z 
art. 152 Kpa, organ administracji publicznej właściwy w sprawie wznowienia 
postępowania wstrzyma z urzędu lub na żądanie strony wykonanie decyzji, 
jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia 
decyzji w wyniku wznowienia postępowania.  

    Dodatkowo GUNB informuję, że Prawo budowlane nie nakłada na organy 
wydające decyzje o warunkach zabudowy obowiązku przekazywania 
organom nadzoru budowlanego informacji o unieważnieniu tychże decyzji. 
Jednakże kwestie związane z decyzjami o warunkach zabudowy określają 
regulacje ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 



 11. W sprawie liczby obiektów budowlanych, o których 
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy  – Prawo budowlane 

 Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, 
pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących 
parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz 
przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni 
zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na 
działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni 
działki. Z tym, że ustawodawca nie określa konkretnego rodzaju 
działki, na której mają być zrealizowane wskazane wyżej inwestycje. 
W przypadku budowy jednego obiektu budowlanego, określonego w 
art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane wymagane jest, by 
jego powierzchnia zabudowy była mniejsza niż 25 m2 i nie ma tutaj 
znaczenia powierzchnia działki, na której inwestycja ma zostać 
wykonana. Natomiast, w sytuacji, kiedy wolą inwestora jest 
wybudowanie na posiadanej działce więcej niż jednego obiektu 
budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, 
powinien być spełniony także warunek polegający na tym, aby 
łączna liczba obiektów nie przekraczała dwóch na każde 500 m2 
powierzchni działki. Oznacza to, że ograniczenie określone w art. 29 
ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, dotyczy jedynie liczby 
obiektów, nie zaś powierzchni działki. 



 12. W sprawie organu właściwego do przeprowadzenia 
postępowania egzekucyjnego w stosunku do tymczasowego 
obiektu budowlanego 

 
 W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie ustalenia 

organu właściwego do przeprowadzenia postępowania 
egzekucyjnego w stosunku do tymczasowego obiektu budowlanego, 
informujemy co następuje. 
Obowiązek polegający na rozbiórce lub przeniesieniu w inne miejsce 
tymczasowego obiektu budowlanego w terminie określonym w 
zgłoszeniu (art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy – Prawo budowlane) wynika 
z tego zgłoszenia. Zgłoszenie kieruje się do właściwego miejscowo i 
rzeczowo organu administracji architektoniczno-budowlanej. W 
przypadku prowadzenia postępowania egzekucyjnego w stosunku 
do inwestora, który nie dopełnił w/w obowiązku, organem 
egzekucyjnym jest właściwy organ administracji architektoniczno-
budowlanej – art. 20 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 
229, poz. 1954 z późn. zm.). Organ ten, jako podmiot bezpośrednio 
zainteresowany w wykonaniu przez zobowiązanego obowiązku, 
będzie występował także w postępowaniu egzekucyjnym w roli 
wierzyciela egzekucyjnego. 



 13. W sprawie dokumentacji potwierdzającej przyjęcie 
zgłoszenia 

 
 W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie 

interpretacji przepisów dotyczących dokumentacji potwierdzającej 
przyjęcie zgłoszenia, informujemy co następuje. 
Adresatem decyzji o pozwoleniu na budowę jest zawsze inwestor. 
Podmiot ten zobowiązany jest przechowywać przez okres istnienia 
obiektu dokumentację budowy tj. m.in. decyzję o pozwoleniu na 
budowę oraz egzemplarz projektu budowlanego. Powyższe 
natomiast nie dotyczy remontu obiektów budowlanych (z wyjątkiem 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków), który wykonuje się na 
zgłoszenie. Należy przy tym zauważyć, że organ przyjmujący 
zgłoszenie nie wydaje decyzji administracyjnej lecz postępuje 
zgodnie z zasadą tzw. milczącej zgody. Oznacza ona, że do 
wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w 
terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie 
wniesie, 
w drodze decyzji, sprzeciwu (zob. art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 
z późn. zm.). Ponadto przy remoncie na zgłoszenie nie jest 
opracowywany projekt budowlany.  



 Inwestor określa m. in. rodzaj, zakres i sposób 
wykonywania robót budowlanych oraz termin ich 
rozpoczęcia oraz dołącza w zależności od potrzeb, 
odpowiednie szkice lub rysunki (zob. art. 30 ust. 2 
ustawy – Prawo budowlane). Taka formuła zgłoszenia 
powoduje, że inwestor nie dysponuje dokumentem 
potwierdzającym możliwość rozpoczęcia robót 
budowlanych oraz dokumentacją, którą składa w organie 
administracji architektoniczno-budowlanej. Zatem w celu 
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia inwestor może 
wystąpić do organu administracji architektoniczno-
budowlanej w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) o wydanie 
zaświadczenia (art. 217 i nast. Kpa), bądź złożyć 
oświadczenie w powyższym zakresie (art. 75 § 2 Kpa). 



 14. W sprawie zakazu uzależniania wydania decyzji o pozwoleniu na 
budowę od przedłożenia wypisów z ksiąg wieczystych 

 
 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718, z późn. zm.) wprowadziła istotne 
ułatwienie proceduralne, związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, polegające 
na wprowadzeniu oświadczenia inwestora o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. Dzięki tej zmianie inwestor nie musi dołączać do 
wniosku o pozwolenie na budowę wypisów z księgi wieczystej czy też aktów 
notarialnych, określających to prawo. 

  Tym samym organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może uzależniać 
wydania decyzji o pozwoleniu na budowę od istnienia księgi wieczystej nieruchomości. 
Organ administracji architektoniczno-budowlanej ” rozstrzygając w przedmiocie 
pozwolenia na budowę ” bada jedynie oświadczenie o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod względem prawidłowości jego 
wypełnienia, nie ma natomiast kompetencji do sprawdzania jego prawdziwości. W 
związku z powyższym, organ nie może żądać przedstawienia dokumentów 
dotyczących statusu działki (np. księgi wieczystej), potwierdzających prawdziwość 
oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. Złożenie jednak 
nieprawdziwego oświadczenia podlega odpowiedzialności karnej. W konsekwencji 
jeżeli z posiadanych informacji wynika, że oświadczenie potwierdza nieprawdę, organ 
ma obowiązek powiadomienia prokuratury, aby zbadała tę kwestię w kontekście 
odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenie. Wszczęcie postępowania 
prokuratorskiego powoduje zawieszenie postępowania w sprawie pozwolenia na 
budowę. 



 15. W sprawie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę 
 
 W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie 

interpretacji przepisów dotyczących wygaśnięcia decyzji o 
pozwoleniu na budowę, informujemy co następuje. 
Na wstępie wyjaśnić należy, że w związku z wejściem w życie z 
dniem 23.08.2008 r. ustawy z dnia 26 czerwca 2008 r., o zmianie 
ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 145, poz. 914) zmianie uległa 
treść przepisu art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Przed 
nowelizacją przepis ten stanowił, że decyzja o pozwoleniu na 
budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed 
upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub 
budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata.  

 Natomiast zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu decyzja o 
pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została 
rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała 
się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 
lata. Natomiast zgodnie z przepisem art. 2 wskazanej ustawy 
zmieniającej, do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją 
ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się 
przepisy tej ustawy.  



Oznacza to, że przepisy znowelizowanej ustawy znajdą zastosowanie do tych 
postępowań w sprawie wygaszenia decyzji o pozwoleniu na budowę, które 
zostały do dnia 23.08.2008 r. wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną 
oraz postępowań wszczętych po tej dacie. Natomiast znowelizowane 
przepisy nie mają wpływu na sprawy zakończone do dnia 23.08.2008 r. 
decyzją administracyjną. Wyjaśnić również należy, że przepis art. 37 ust. 1 
ustawy -  Prawo budowlane zawiera przesłanki wygaszenia pozwolenia na 
budowę. Ich wystąpienie uzasadnia wszczęcie odpowiedniego postępowania 
administracyjnego. Wygaśnięcie nie następuje zatem z mocy prawa, lecz 
jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania 
administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją wydaną na podstawie 
art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Decyzję w 
sprawie wygaszenia pozwolenia na budowę wydaje organ administracji 
architektoniczno – budowlanej, który wydał decyzję w pierwszej instancji. 
Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie innej decyzji ma charakter aktu 
deklaratoryjnego, jako że wywołuje skutki prawne ex tunc, czyli wstecz, od 
dnia, w którym powstały przesłanki wygaśnięcia decyzji. Zatem, jeżeli organ 
nadzoru budowlanego ustalił, że zachodzą przesłanki uzasadniające 
wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę (zob. art. 37 Prawa 
budowlanego), powinien o powyższym fakcie powiadomić właściwy organ 
administracji architektoniczno-budowlanej. Natomiast ostateczna ocena, czy 
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy – Prawo 
budowlane, należy do właściwego organu administracji architektoniczno – 
budowlanej, który prowadzi postępowanie administracyjnego w tej sprawie. 



 16. W sprawie wstrzymania robót budowlanych w postępowaniu 
naprawczym 

 W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji przepisów 
dotyczących wstrzymania robót budowlanych w postępowaniu naprawczym, 
informujemy co następuje. Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) w przypadkach 
innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1, właściwy organ 
wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych w 
sposób, o którym mowa w przedmiotowym przepisie. Następnie przed upływem 2 
miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ww. 
ustawy, właściwy organ może wydać jedną z decyzji wymienionych w art. 51 ust. 1 
ustawy – Prawo budowlane. Przy tym należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 50 ust. 4 
ustawy – Prawo budowlane, postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych traci 
ważność po upływie 2 miesięcy od dnia doręczenia, chyba że w tym terminie zostanie 
wydana decyzja, o której mowa w art. 50a pkt 2 albo w art. 51 ust. 1. Termin 2 
miesięcy jest okresem, w którym organ nadzoru budowlanego powinien 
przeprowadzić niezbędne postępowanie wyjaśniające i ewentualnie wdrożyć 
postępowanie naprawcze. Bezskuteczny upływ tego terminu (tzn. niewydanie decyzji) 
oznacza, że ustaje zakaz prowadzenia robót budowlanych. W takiej sytuacji nie jest 
możliwe wydanie decyzji na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane. 
Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z procesową zasadą “powagi rzeczy osądzonej”, 
nie jest dopuszczalne ponowne wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót 
budowlanych (po utracie ważności pierwszego), opartego na tych samych 
przesłankach co poprzednie. Zatem wydanie przedmiotowego postanowienia jest 
dopuszczalne jedynie na podstawie innych przesłanek niż wskazane poprzednio (inna 
podstawa prawna). Powyższe oznacza, że organ nadzoru budowlanego będzie mógł 
ponownie przeprowadzić postępowanie naprawcze, w trybie art. 50-51 Prawa 
budowlanego, o ile przesłanki uzasadniające wstrzymanie prowadzenia robót 
budowlanych będą inne niż te, na które powołał się pierwotnie. 



 17. W sprawie wstrzymania robót budowlanych zagrażających 
bezpieczeństwu ludzi lub mienia nie wymagających uzyskania 
pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia 

 
 W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji 

przepisów dotyczących robót budowlanych zagrażających bezpieczeństwu 
ludzi lub mienia nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę albo 
dokonania zgłoszenia,GUNB  informujemy co następuje. 

 
Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) w przypadkach 
innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1, właściwy organ 
wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych 
wykonywanych w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa 
ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, lub w sposób istotnie 
odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę 
bądź w przepisach. Należy zauważyć, że wyżej wymieniony przepis dotyczy 
przede wszystkim robót budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia 
na budowę albo dokonania zgłoszenia. Jednakże w sytuacji, gdy roboty 
zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia, przepis ten, w ocenie GUNB, 
może mieć zastosowanie również w odniesieniu do robót budowlanych nie 
podlegających tym obowiązkom.  

     
    Należy jednak pamiętać, że właściwa ocena w tym względzie zawsze należy 

do właściwego w sprawie organu nadzoru budowlanego, który powinien 
korzystać ze swoich uprawnień jedynie w przypadkach realnego zagrożenia 
bezpieczeństwa. 



 18. W sprawie właściwego trybu postępowania w 
odniesieniu do naruszeń Prawa budowlanego w 
przypadkach realizacji robót budowlanych na zgłoszenie 

 
 W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie 

interpretacji przepisów dotyczących określenia właściwego trybu 
postępowania w odniesieniu do naruszeń Prawa budowlanego w 
przypadkach realizacji robót budowlanych na zgłoszenie, 
informujemy co następuje. 
 

 Skuteczne dokonanie zgłoszenia w trybie art. 30 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 
z późn. zm.) powoduje, że inwestor jest zobowiązany wykonać 
roboty budowlane zgodnie z jego treścią.  

 Jeśli roboty budowlane prowadzone są co prawda zgodnie z 
dokonanym zgłoszeniem, lecz samo zgłoszenie nie było prawidłowe 
np. organ przyjął na zgłoszenie budowę obiektu, który w istocie 
wymagał uzyskania pozwolenia na budowę, należy przeprowadzić 
postępowanie naprawcze w trybie art. 50-51 ustawy – Prawo 
budowlane. Wobec nieprawidłowego działania organu inwestorowi 
nie można stawiać zarzutu, że dopuścił się samowoli budowlanej i 
prowadzić postępowania na podstawie art. 48 ustawy – Prawo 
budowlane.  



Natomiast, gdy roboty budowlane nie są 
prowadzone zgodnie z dokonanym zgłoszeniem 
lecz samo zgłoszenie było prawidłowe np. organ 
prawidłowo przyjął zgłoszenie ale inwestor 
realizuje inny obiekt wymagający uzyskania 
pozwolenia na budowę, należy w takiej sytuacji 
przeprowadzić postępowanie, na podstawie art. 
48-49 ustawy – Prawo budowlane. Dodatkowo 
GUNB informuje, że w przypadku zamiaru 
wykonania robót innych niż określone w 
zgłoszeniu, inwestor jest zobowiązany dokonać 
nowego zgłoszenia bądź uzyskać decyzję o 
pozwoleniu na budowę. 



 19. W sprawie określenia stron w postępowaniach naprawczych 
 
 W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie interpretacji 

przepisów dotyczących określenia stron w postępowaniach naprawczych, 
informujemy co następuje. 
Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) stronami w postępowaniu 
w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy 
wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze 
oddziaływania obiektu. Ustalenie obszaru oddziaływania konkretnego 
obiektu budowlanego należy do kompetencji organu administracji 
architektoniczno-budowlanej, który prowadzi postępowanie w sprawie 
wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Na tej podstawie organ ten 
określa strony postępowania. Należy zauważyć, że art. 28 ust. 2 ustawy – 
Prawo budowlane jest niewątpliwie lex specialis w stosunku do przepisu art. 
28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), który 
brzmi: “Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku 
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój 
interes prawny lub obowiązek”. Zatem przepis art. 28 Kpa nie będzie miał 
zastosowania jedynie w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę. 
Natomiast w postępowaniu naprawczym, prowadzonym w trybie art. 50-51 
ustawy – Prawo budowlane, ustalenie kręgu osób będących stronami 
postępowania następuje w oparciu o art. 28 Kpa. 



 20. W sprawie nakładania obowiązku dostarczania dokumentów, 
ekspertyz i ocen na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo 
budowlane 

 
 Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 

25 maja 2009 r., sygn. akt II OSK 823/08), organy nadzoru budowlanego 
mogą nałożyć na inwestora obowiązek przedstawienia inwentaryzacji 
wykonanych robót zarówno w postanowieniu o wstrzymaniu – art. 50 ust. 3 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 
poz. 1118 z późn. zm.), jak i w decyzji wydanej na podstawie art. 51 ust. 1 
pkt 2 ww. ustawy – art. 51 ustawy – Prawo budowlane jest bowiem 
kontynuacją art. 50 tej ustawy. Pogląd, iż art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy – 
Prawo budowlane, dotyczy określonych czynności faktycznych, konkretnych 
robót budowlanych, a nie stanowi podstawy do nałożenia obowiązku 
przedstawienia określonych dokumentów, jest w obecnym stanie prawnym 
już nieaktualny, z uwagi na nowelizację dokonaną ustawą z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 
888 z późn.) 

 
 Od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. od 31 maja 2004 r., obowiązek 

wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonanych robót 
do stanu zgodnego z 
prawem może oznaczać obowiązek dostarczenia dokumentów, ekspertyz i 
ocen. .  



 21. W sprawie nakładania obowiązku złożenia oświadczenia o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie 
art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane 

 
 Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (uchwała siedmiu 

sędziów NSA z dnia 10 stycznia 2011 r., sygn. akt II OPS 2/10), przepis art. 51 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 
1623) nie stanowi podstawy do wydania decyzji nakładającej na inwestora obowiązek 
złożenia, przewidzianego w art. 32 ust. 4 pkt 2 tej ustawy, oświadczenia o 
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
Naczelny Sąd Administracyjny w swojej uchwale podkreślił, że ustawodawca wskazał 
w jakich przypadkach i w jakich sprawach prowadzonych na podstawie ustawy – 
Prawo budowlane możliwe jest wykazanie przez inwestora prawa do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane w drodze oświadczenia o posiadaniu tego prawa. 
Oznacza to, że tylko w tych przypadkach i w tych sprawach inwestor może złożyć 
oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, a organ może 
żądać złożenia takiego oświadczenia. Przepisy ustawy – Prawo budowlane określają 
ponadto skutki niezłożenia w ww. sprawach przedmiotowego oświadczenia, które 
polegają na odmowie wydania decyzji oczekiwanej przez inwestora. Oznacza to, że w 
innych sprawach wykazanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, jeżeli jest to potrzebne dla rozstrzygnięcia sprawy, nie może polegać na 
nałożeniu na inwestora obowiązku złożenia oświadczenia w ramach wykonywania 
czynności celem doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu 
zgodnego z prawem (zob. art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane). 
 
 



Zaznaczyć również należy, że organ nadzoru budowlanego w 
postępowaniu naprawczym, prowadzonym na podstawie art. 50-51 
ustawy – Prawo budowlane, może zakończyć sprawę wydaniem 
decyzji nakazującej zaniechanie dalszych robót budowlanych, bądź 
rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie 
obiektu do stanu poprzedniego. Decyzja ta nie została związana z 
uprzednim żądaniem od inwestora złożenia oświadczenia o 
posiadaniu przez niego prawa do terenu na cele budowlane, 
pomimo iż np. doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego, a 
nawet rozbiórka, może się wiązać z wykonaniem robót 
budowlanych. Podkreślić przy tym należy, że w przypadku, gdy nie 
ma podstaw do wydania decyzji mającej na celu doprowadzenie 
wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem 
(zob. art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane), wówczas 
wydaje się decyzję na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo 
budowlane, nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych 
bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź 
doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.  



Reasumując stwierdzić należy, że w przypadkach związania rozstrzygnięcia na 
podstawie ustawy – Prawo budowlane z obowiązkiem przedłożenia 
oświadczenia o prawie do terenu na cele budowlane, ustawodawca traktuje 
przedmiotowe oświadczenie jako dokument o charakterze dowodowym, 
wskazując, iż ma być on dołączony przez inwestora do dokumentacji 
budowlanej lub złożony na podstawie obowiązku nałożonego 
postanowieniem właściwego organu administracji publicznej. Jednocześnie 
ustawodawca jednoznacznie, według gramatycznego brzmienia regulacji, 
nie wiąże rozstrzygnięć decyzją administracyjną w postępowaniu 
naprawczym ze złożeniem oświadczenia o prawie do terenu na cele 
budowlane. 

 
     Zauważyć bowiem należy, że wykonywanie czynności objętych nakazem 

zawartym w decyzji organu nadzoru budowlanego, o których mowa w art. 
51 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, odnosi się również do takich 
działań inwestora, które mają charakter materialno-prawny, a nie dotyczą 
kwestii procesowych i formalnych. Jednocześnie zgodnie z art. 187 § 2 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), uchwała składu 
siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego jest w danej sprawie 
wiążąca. Ogólna moc wiążąca uchwały powoduje, że wiąże ona sądy 
administracyjne we wszystkich sprawach, w których miałby być stosowany 
interpretowany przepis (wyrok NSA z dnia 7 maja 2009 r., znak: II FSK 
99/08).  



 22. W sprawie zastosowania przepisu art. 51 ust. 1 pkt 3 
ustawy – Prawo budowlane do zakończonych robót 
budowlanych 

 
 Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego 

(wyrok z dnia 8 stycznia 2010 r., sygn. akt II OSK 15/09), art. 51 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) co do zasady ma zastosowanie 
wprost, gdy chodzi o roboty budowlane (w przypadkach innych niż 
określone w art. 48 albo w art. 49b) wykonywane (będące w toku) 
w sposób, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy – Prawo 
budowlane. Jednakże, w przypadku “istotnego odstąpienia od 
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 
pozwolenia na budowę” (art. 51 ust. 1 pkt 3 powyższej ustawy), 
organ może nałożyć obowiązek przedstawienia projektu 
budowlanego zamiennego (oraz – w razie potrzeby – wykonania 
określonych czynności lub robót budowlanych do stanu zgodnego z 
prawem)  zarówno w odniesieniu do robót budowlanych 
“wykonywanych” (po uprzednim wstrzymaniu prowadzenia robót 
budowlanych postanowieniem), jak i do robót budowlanych już 
“zakończonych”.  



Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia fakt, że naruszenie 
inwestora polegające na “istotnym odstąpieniu od zatwierdzonego 
projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na 
budowę”, zostało przez ustawodawcę wskazane bezpośrednio w 
treści art. 51 ustawy – Prawo budowlane jako odrębna przesłanka 
uzasadniająca nałożenie na inwestora określonych nakazów (art. 51 
ust. 1 pkt 3), niezależnie od tego, czy dotyczy to sytuacji, gdy 
roboty budowlane były prowadzone i zostały wstrzymane 
postanowieniem, czy zostały zakończone (art. 51 ust. 4). Przesłankę 
określoną w art. 51 ust. 1 pkt 3 i jej następstwo wskazane w art. 51 
ust. 4 ww. ustawy należy więc traktować jako wyodrębnioną 
regulację. Trafność wykładni, w myśl której art. 51 ust. 1 pkt 3 
ustawy – Prawo budowlane stosuje się wprost zarówno do robót 
dopiero wykonywanych oraz zakończonych, potwierdza dodatkowo 
treść odesłania zawartego w art. 51 ust. 7. Przewidziano w nim 
możliwość odpowiedniego stosowania art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 
ust. 3 do robót budowlanych “wykonanych”. Zakres odesłania z art. 
51 ust. 7ww. ustawy do powołanych w nim przepisów: art. 51 ust. 1 
pkt 1 i 2 oraz ust. 3 oznacza, że powołane przepisy – w odróżnieniu 
od art. 51 ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 4 – mają zastosowanie wprost 
wyłącznie do robót budowlanych nadal “wykonywanych”.  



 23. W sprawie niedopuszczalności żądania, na podstawie art. 51 
ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane, decyzji o warunkach 
zabudowy 
 

 Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 
12 grudnia 2010 r., sygn. akt II OSK 1725/09), niedopuszczalne jest 
żądanie od inwestora, na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy ? Prawo 
budowlane, decyzji o warunkach zabudowy. W tym przypadku nie jest 
możliwe stosowanie w drodze analogii przepisów art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. b, 
ust. 3 pkt 1 lub art. 49b ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, które pozwalają 
na wydanie decyzji o warunkach zabudowy po wybudowaniu obiektu 
budowlanego. W przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego 
projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, organy 
powinny podejmować działania w oparciu o art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy – 
Prawo budowlane i nie ma w takiej sytuacji zastosowania art. 59 ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiący o 
ustaleniu zmiany zagospodarowania terenu w drodze decyzji o warunkach 
zabudowy. Dla obiektu już wybudowanego nie jest możliwe wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy. Istotą decyzji o warunkach zabudowy jest ustalenie 
przesłanek dla przedsięwzięcia budowlanego, które ma dopiero powstać.  
 

 Dlatego też wydanie decyzji o warunkach zabudowy, po raz drugi, na rzecz 
tego samego podmiotu i na tę samą inwestycję należy uznać za niezgodne z 
prawem.  



 24. W sprawie zastosowania art. 51 ust. 4 i 5 ustawy – 
Prawo budowlane 

 Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Krakowie (wyrok z dnia 17 marca 2008 r., sygn. akt II SA/Kr 
108/07), wyłącznie terminowe wykonanie obowiązków, o których 
mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane, daje 
podstawę do rozstrzygnięcia w trybie art. 51 ust. 4 ww. ustawy. 
Natomiast niewykonanie w terminie obowiązków nałożonych decyzją, 
wydaną w oparciu o art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy -Prawo budowlane, 
rodzi obowiązek wydania decyzji nakazującej zaniechanie dalszych 
robót bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź 
doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego – art. 51 ust. 5 ww. 
ustawy. Określenie terminu wykonania obowiązku, będące 
elementem treści decyzji administracyjnej wydanej na podstawie art. 
51 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane, może być przedmiotem 
odwołania, jak i skargi do sądu administracyjnego, jeżeli np. zbyt 
krotki termin uniemożliwia wykonanie nałożonego obowiązku. 
Oznacza to, że jakkolwiek określenie terminu wykonania nałożonych 
obowiązków należy do organu, który w tej mierze ma pewną 
swobodę administracyjną, to z pewnością nie jest dopuszczalne 
przedłużenie tego terminu w drodze innej niż poprzez wydanie 
decyzji administracyjnej. 
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