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Ocena rozwiązań testów z prawa budowlanego 

 

 

Uwaga: prawidłowość udzielonych odpowiedzi oceniam na czas ich sporządzania, a 

więc maj 2020 r. zważywszy w zwłaszcza na to, że od września 2020 r. weszła w życie 

nowelizacja ustawy Prawo budowlane zmieniając szereg rozwiązań zwartych w ustawie. 

 

1. Zamierzam zainstalować przydomową oczyszczalnię ścieków – muszę uzyskać 

pozwolenie na budowę, zgłoszenie czy też mogą to zrobić zachowując jedynie wymogi 

wynikające z przepisów techniczno-budowlanych ? 

 

Zażywszy na reglamentacyjny charakter norm pr. bud. regulujących wykonywanie 

robót budowlanych odpowiedzi na to pytanie należy poszukiwać w przepisach art. 29 (budowy 

i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę)  i 30 (zgłoszenie budowy lub 

wykonywania innych robót budowlanych). W skrócie rzecz ujmując: jeśli projektowane roboty 

nie znajdują się w art. 29  ani też  w 30, to nie wymagają uzyskania  pozwolenia ani zgłoszenia. 

Jeśli zaś znajdują  się jedynie w art. 29 to nie wymagają uzyskania pozwolenia, ale mogą 

wymagać zgłoszenia (zdekodowanie art. 30 w tym zakresie jest niestety bardzo trudne).    

 Przytoczę prawidłową odpowiedź: „Stosownie do art. 29 ust. pkt 3 Ustawy Prawo 

Budowlane nie wymaga pozwolenia na budowę budowa POŚ o wydajności do 7,50 m3 na dobę.  

 Nie zmienia to jednak faktu, iż zgodnie z art. 30 ust. pkt 1 Ustawy Prawo budowlane, 

zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga, z zastrzeżeniem art. 

29 ust. 3 i 4 między innymi budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3 w/w Ustawy Prawo 

budowlane. Tym samym dokonując inwestycji w zakresie budowy POŚ o wydajności do 7,50 

m3 na dobę, konieczne jest zgłoszenie budowy. Analogicznie w przypadku budowy POŚ o 

wydajności większej niż 7,50 m3 niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.” 

 

2. Zgłosiłem zamiar wykonywania robót budowlanych i po upływie miesiąca starosta 

wezwał mnie do uzupełnienia dokumentów – czy wykonane roboty stanowią samowole 

budowlaną? 
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Tym razem zacznę od odpowiedzi udzielanej przez większość piszących 

(przykładowej): 

„Na podstawie opisanego stanu faktycznego należy wskazać na art. 30 ust. 5 Ustawy 

Prawo budowlane, zgodnie z którym zgłoszenia dokonuje się przed terminem zamierzonego 

rozpoczęcia robót budowlanych, a organ administracji może w terminie 21 dni od dnia 

doręczenia zgłoszenia wnieść sprzeciw. Zgodnie z art. 30 ust. 5c i 5d Ustawy Prawo budowlane, 

organ administracji może nałożyć na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia dokumentacji w 

drodze postanowienia, co przerywa bieg terminu do wniesienia sprzeciwu. 21-dniowy termin 

jest terminem prawa materialnego, więc nie może być przedłużany, skracany ani zawieszany. 

Po jego upływie organ traci możliwość wniesienia sprzeciwu.  

 Tym samym, jeżeli termin miesięczny liczony jest od dnia wpływu do organu zgłoszenia 

do dnia nadania postanowienia w przedmiocie wezwania do uzupełnienia dokumentów to 

wykonane roboty nie będą stanowiły samowoli budowlanej, gdyż organowi upłynął termin na 

wniesienie sprzeciwu.” 

 Pozornie odpowiedź jest prawidłowa pod warunkiem jednak takim, że pytamy o to, czy 

można postawić zarzut samowoli budowlanej inwestorowi, który dokonał zgłoszenia robót 

budowlanych, przy czym  roboty te były zgodne z prawem budowlanym (szeroko rozumianym 

w tym z warunkami technicznymi oraz mpzp.). 

Ale pytanie jest inne:  czy roboty wykonane w opisanej sytuacji, a więc po dokonaniu 

zgłoszenia oraz upływie jednego miesiąca od daty zgłoszenia, mimo wezwania właściwego 

organu do uzupełnienia dokumentów,  mogą  stanowić samowolę budowlaną? 

Oczywiście, że tak. Upływ terminu do zgłoszenia sprzeciwu nie konwaliduje przecież 

wadliwości zgłoszenia, skutkuje jedynie utratą kompetencji organu do zastosowania tego 

środka. Jeśli zatem roboty obje te zgłoszeniem były niezgodne z mpzp  czy też z warunkami 

techniczymi, bądź wymagały uzyskania pozwolenia, a starosta tego nie dostrzegł  i w 

konsekwencji nie wystosował sprzeciwu, to mamy do czynienia z samowolą budowlaną.   

Proszę zwrócić uwagę na przepis art.  50 ust. 1  pr. bud. W przypadkach innych niż 

określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1 organ nadzoru budowlanego 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, 

projekcie budowlanym lub w przepisach.    Przepis ten obejmuje swoją hipotezą także 

przypadki robót wykonywanych w oparciu o zgłoszenie, co do którego nie wniesiono 
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sprzeciwu, natomiast są niezgodne z prawem (np. z warunkami technicznymi) bądź też 

zagrażają dobrom podlegającym szczególnej ochronie    

 

3. Czy osoba, która dysponuje przedwstępną umową kupna nieruchomości sąsiadującej z 

terenem przyszłej inwestycji jest stroną postępowania prowadzonego na wniosek 

inwestora ? 

 Z odpowiedzią na to pytanie nie było kłopotów. Większość zasadnie wskazała na art. 

28 ust. 2  pr. bud. zgodnie z którym, stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na 

budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości 

znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.  

Wobec tego osoba, która zawarła przedwstępną umowę kupna nieruchomości, która nie 

znajduje nie  znajduje się wśród podmiotów  wskazanych w przepisie, nie jest stroną 

postępowania prowadzonego na wniosek inwestora. 

Nikt jednak nie zadał sobie pytania co w sytuacji, w której nieruchomość należąca do 

obecnego właściciela, pozostaje „w obszarze oddziaływania obiektu” i jakie to może mieć 

znaczenie dla  legitymacji przyszłego nabywcy. Uznaje się (doktryna, orzecznictwo), że interes 

prawny powinien mieć charakter aktualny, a przyszły (potencjalny) właściciel takiego 

(aktualnego) interesu nie ma. Przy okazji warto zauważyć, że nie zawsze wymóg „aktualności” 

jest tak stanowczo formułowany np. w przypadku zaskarżania studium zagospodarowania 

przestrzennego, gdzie dopiero kolejna czynność, a więc uchwalenie mpzp czyni aktualnym 

interes prawny właściciela nieruchomości obje tej planem. Obecnie już na etapie studium 

dostrzega się interes prawny właściciela, który zaktualizuje się przecież dopiero na przyjęciu 

planu.        

 

4. Nabywca nieruchomości przejął, w drodze decyzji, uprawnienia wynikające z 

pozwolenia na budowę dotyczącego tej nieruchomości i występuje o stwierdzenie 

nieważności decyzji o warunkach zabudowy (na podstawie której pozwolenie było wydane 

na rzecz poprzedniego właściciela) -  czy jest do tego legitymowany? 

 

 Najczęściej odpowiadano, że tak bo w tej (takiej) sprawie ma interes prawny. Natomiast 

nie wyjaśniano z czego ten interes należy wywodzić. Problem polega na tym, że  trudno w tym 

przypadku poszukiwać go w uprawnieniach właścicielskich, bowiem ewentualne stwierdzenie 

nieważności decyzji o warunkach zabudowy nie wpływa bezpośrednio na sytuację prawną 

właściciela.  Będzie to ewentualnie powód do wznowienia postępowania w przedmiocie 
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pozwolenia budowlanego i w tym postępowaniu nowy właściciel  już stron a będzie (uchylenie 

pozwolenia w wyniku tego postępowania wpłynie bezpośrednio na jego sferę prawną – utraci 

uprawnienie z niego wynikające). 

 W mojej ocenie ma jednak interes prawny, przy czym wynikać  on będzie z faktu 

swoistego „następstwa prawnego”. Najkrócej rzecz ujmując „nowy” właściciel wchodzi w 

sytuację prawno-rzeczową „starego” właściciela, a elementem tej sytuacji jest uprawnienie 

wynikające z ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy,  dotyczącej przedmiotowej 

nieruchomości (niezależnie od tego na czyją rzecz decyzja była wydana - uprawnienie takie 

obciąża nieruchomość). Konstrukcja  (następstwa w zakresie sytuacji prawno-rzeczowej) 

zapożyczona z prawa cywilnego, ale bez niej trudno byłoby znaleźć umocowanie  

interesu prawnego nowego właściciela. 

 

5. W jakim trybie powinno być prowadzone postępowanie legalizacyjne po 

uchyleniu, w wyniku wznowienia postępowania, pozwolenia na budowę? 

 Większość odpowiedzi była błędna, przy czym u źródeł błędu leży w powołaniu się na  

uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego   w Warszawie z dnia 20 maja 

2004 roku sygn. akt: IV SA 4725/02 i złym jego odczytaniu. Sąd rzeczywiście stwierdził co 

następuje:  „Należy wyraźnie podkreślić, że obiekt budowlany, który został zbudowany w 

oparciu o ostateczne decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzję o 

pozwoleniu na budowę, a następnie decyzje te, bądź jedna z nich, zostały wyeliminowane z 

obrotu prawnego, nie jest samowolą budowlaną w rozumieniu art. 48 Prawa budowlanego. 

Legalizacja istnienia takiego obiektu budowlanego powinna mieć miejsce w trybie art. 59 

Prawa budowlanego, zaś stwierdzenie zgodności wykonania obiektu z warunkami zabudowy i 

zagospodarowania terenu oraz warunkami pozwolenia na budowę, ponieważ decyzje zostały 

wyeliminowane z obrotu prawnego, powinno się odbywać w oparciu o ustalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego i projekt budowlany, który jako akt techniczny, a nie 

akt administracyjny (akt prawny) zachowuje swoja wartość jako dokument, w oparciu o który 

była wykonana budowa.” Natomiast stan faktyczny sprawy, do którego trzeba odnieść 

stanowisko Sądu, był inny aniżeli w naszym przypadku. Chodziło tam bowiem o kwestię 

ważności (nieważności) pozwolenia na użytkowanie wydanego w sytuacji, w której 

stwierdzono nieważność pozwolenia na budowę. Sąd uznał, że dla legalizacji tej (takiej) 

„samowoli” należy zastosować nie tyle art. 59, ale art. 51, do którego odsyła ust. 5 art. 59. 

Odesłanie do art. 59 , a w istocie do art. 51 pr. bud., regulującego tryb legalizacji innych robót 

niż wymagające pozwolenia bądź zgłoszenia, tak należy rozumieć.     
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