
Rozdział 4. Postępowanie poprzedzające
rozpoczęcie robót budowlanych

Art. 28. [Obowiązek uzyskania pozwolenia]
1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie

decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31.
1a. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ admini-

stracji architektoniczno-budowlanej.
2. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na

budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści
lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze
oddziaływania obiektu.

3. Przepisu art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego
nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na
budowę.

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się w postępowaniu
w sprawie pozwolenia na budowę wymagającym udziału spo-
łeczeństwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353,
z późn. zm.).
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I. Obowiązek uzyskania pozwolenia

1. Artykuł 28 ust. 1 PrBud w brzmieniu obowiązującym przed1
wejściem w życie ustawy z 20.2.2015 r. o zmianie ustawy –
Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw ustanawiał zasadę,
w myśl której roboty budowlane można było rozpocząć jedynie
na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Przepis ten uległ zmianie o tyle, że ustawodawca nie wprowadza
zastrzeżenia w PrBud, iż decyzja o pozwoleniu na budowę musi być
ostateczna. Obecnie wystarcza, że decyzja o pozwoleniu na budowę
jest wykonalna. Decyzją wykonalną w świetle regulacji art. 130
KPA jest przede wszystkim decyzja ostateczna, ale może być
nią również decyzja nieostateczna, której został nadany rygor
natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 KPA, decyzja
podlegająca natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy lub
decyzja wykonalna na zasadzie art. 130 § 4 KPA jako zgodna
z żądaniem wszystkich stron.

Zmiana dokonana wzmiankowaną nowelizacją z 20.2.2015 r.
umożliwia zatem prowadzenie robót budowlanych na podstawie
nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem
że podlega ona wykonaniu w związku z przywołanymi wyżej
okolicznościami (np. jeśli inwestor jest jedyną stroną postępowania
o pozwolenie na budowę, to z chwilą wydania pozytywnej decyzji,
zgodnej z jego wnioskiem, będzie mógł rozpocząć budowę bez
konieczności oczekiwania na jej uprawomocnienie się).

Nie ulega jednak wątpliwości, że walor ostateczności decyzji
o pozwoleniu na budowę wiąże się z niższym ryzykiem prawnym
z punktu widzenia inwestora. Należy zatem nadmienić, że stosow-
nie do brzmienia art. 16 § 1 KPA, decyzja jest ostateczna, jeżeli nie
służy od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji. Taka
sytuacja ma miejsce, jeżeli:

1) upłynął termin do wniesienia odwołania od decyzji wydanej
w I instancji (i termin ten nie został następnie przywrócony);
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2) decyzja została wydana w wyniku rozpatrzenia odwołania
przez organ II instancji;

3) na mocy przepisów szczególnych od decyzji nie przysługuje
odwołanie;

4) decyzję wydał w I instancji minister (kierownik urzędu cen-
tralnego – np. w wyniku wznowienia postępowania pozwolenie
na budowę mógłby wydać GINB) lub samorządowe kolegium
odwoławcze (ten ostatni organ nie ma żadnych kompetencji
w sprawach budowlanych).

2. Literalne brzmienie przepisu nie pozostawia wątpliwości, że 2
chodzi, po pierwsze, o decyzję administracyjną wydaną przez
właściwy organ, a po wtóre, że osnową tej decyzji jest przy-
znanie uprawnienia ubiegającemu się o jej wydanie podmiotowi
(inwestorowi), do wykonywania określonych we wniosku robót
budowlanych. W literaturze przedmiotu zasadnie się podnosi,
iż PrBud ustanawia obowiązek poddawania kontroli właściwych
organów administracji (publicznej) zamierzeń podjęcia określonej
aktywności, która może wywierać wpływ na sferę szeroko
pojętego interesu społecznego (S. Jędrzejewski, Proces budowlany –
zagadnienia administracyjno-prawne, Bydgoszcz 1995, s. 78).
Pozwolenie na budowę stanowi zatem doniosły, choć nie jedyny
na gruncie regulacji PrBud przejaw takiej reglamentacji prawnej.

Zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 3 pkt 12 PrBud, przez
pozwolenie na budowę należy rozumieć decyzję administracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywa-
nie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Pozwolenia na budowę wymaga rozbudowa obiektu (wyr. NSA
z 16.6.2005 r., OSK 1699/04, Legalis), a także jego odbudowa
(wyr. NSA z 2.2.2006 r., II OSK 56/05, Legalis).

3. Zasada z art. 28 ust. 1 PrBud nie została jednak precyzyjnie 3
uregulowana w komentowanym przepisie. Nie ulega bowiem
wątpliwości, że nie tylko „rozpoczęcie”, jak przepis ten stanowi,
ale także „prowadzenie”, i to na każdym etapie, robót budowlanych,
wymaga posiadania przez inwestora wykonalnej decyzji administra-
cyjnej – pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych
w rozumieniu powyższego przepisu następuje z chwilą podjęcia
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prac przygotowawczych na terenie budowy (art. 41 ust. 1 PrBud).
Prowadzenie tych robót oznacza niewątpliwie proces ciągły, mający
na celu realizację zamierzonego obiektu. Przez roboty budowlane
należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7
PrBud).

4. Dotychczas, tj. przed wejściem w życie przywołanej ZmPrBud4
z 20.2.2015 r., powszechnie przyjmowało się, że nadanie rygoru
natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę
rażąco narusza jednoznaczną zasadę art. 28 ust. 1 PrBud i stanowi
obejście prawa. Stanowisko to przeważało zarówno w judykaturze
(wyr. NSA w Poznaniu z 29.6.2000 r., II SA/Po 1925/99, Legalis;
wyr. NSA z 23.4.1998 r., II SA/Po 881/97, Legalis; wyr. WSA
w Rzeszowie z 27.10.2005 r., SA/Rz 127/03, Legalis), jak
i w doktrynie (W. Chróścielewski, Glosa do wyr. NSA z 5.9.2001 r.,
SA/SZ 2652/00, OSP 2002, Nr 12, poz. 155). Poglądy te straciły
na aktualności dopiero w stanie prawnym obowiązującym od dnia
wejścia w życie przywołanej nowelizacji.

Biorąc jednak pod uwagę, że art. 6 ust. 1 ZmPrBud z 20.2.2015 r.
stanowi, iż do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia jej wej-
ścia w życie decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe,
nie będzie możliwe wykonywanie robót budowlanych na podstawie
nieostatecznej, acz wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę
we wszystkich sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie
tej nowelizacji. Należy bowiem pamiętać, że art. 108 § 1 KPA
jest przepisem procesowym, natomiast art. 28 ust. 1 PrBud
stanowi przepis prawa materialnego, należy więc opowiedzieć się
za wyłączeniem możliwości zaopatrzenia decyzji o pozwoleniu
na budowę w rygor natychmiastowej wykonalności (w sytuacji gdy
przepis ten wymagał przymiotu ostateczności decyzji). Przepisy
procesowe mają bowiem na celu zabezpieczenie i realizację norm
prawa materialnego, pełnią zatem funkcję służebną w stosunku do
prawa materialnego. Nie sposób zatem przyjąć takiej wykładni
przepisów prawa, która zapewni prymat stosowaniu przepisów
procesowych w stosunku do przepisów prawa materialnego.
Ponadto należy zauważyć, iż instytucja rygoru natychmiastowej
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wykonalności już sama w sobie stanowi wyjątek wśród przepisów
procesowych. Możliwość zastosowania rygoru natychmiastowej
wykonalności uzależniona jest bowiem od zaistnienia przynajmniej
jednej z kwalifikowanych przesłanek, takich jak: ochrona zdrowia
lub życia ludzkiego, zabezpieczenie gospodarstwa narodowego
przed ciężkimi stratami, inny interes społeczny lub wyjątkowo
ważny interes strony.

W konsekwencji nadanie pozwoleniu na budowę rygoru natych-
miastowej wykonalności powinno prowadzić do uznania, że decyzja
w tej części, która stanowi klauzulę rygoru natychmiastowej
wykonalności, jest dotknięta wadą nieważności, a jeżeli nastąpiło to
już po wydaniu decyzji (art. 108 § 2 KPA), to odpowiednio w takim
samym stopniu wadliwe byłoby postanowienie zaopatrujące ją
w rygor natychmiastowej wykonalności.

Zastrzeżenie to nie dotyczy sytuacji, w której przepis ustawy
wprost przewiduje nadanie decyzji o pozwoleniu na budowę
rygoru natychmiastowej wykonalności (zob. art. 13 ust. 1 ustawy
z 11.8.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów
i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku działania żywiołu, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1067
ze zm.). Nie dotyczy to również, jak wcześniej zaznaczono,
postępowań wszczętych po dniu wejścia w życie ZmPrBud
z 20.2.2015 r.

5. Równie dyskusyjne było zagadnienie, czy inwestor mógł 5
realizować nieostateczne pozwolenie na budowę, jeżeli decyzja ta
jest wykonalna na podstawie art. 130 § 4 KPA. Taka sytuacja
ma miejsce wówczas, gdy wydana decyzja jest zgodna z żąda-
niem wszystkich stron (inwestor jest jedyną stroną postępowania
administracyjnego). Decyzja nie będzie zgodna z żądaniem strony,
gdy zawiera dodatkowe elementy, które wykraczają poza wniosek,
a tym samym nie są dokładnym odzwierciedleniem jego żądania –
np. nałożenie w decyzji o pozwolenie na budowę obowiązku
ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Już sama literalna wykładnia przepisu art. 28 ust. 1 PrBud
w dotychczasowym brzmieniu, tj. przed wejściem w życie ZmPr-
Bud z 20.2.2015 r. taką możliwość wykluczała, gdyż wymagała,
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aby decyzja o pozwoleniu na budowę była ostateczna, a nie
jedynie wykonalna. Obecnie stan prawny w tym zakresie, jak
wyżej wskazano, uległ znaczącej zmianie, poprzez likwidację
omawianego obostrzenia.

6. Ustawa stawia wymagania także dotyczące formy nadania6
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych – którą jest akt
indywidualny w postaci decyzji administracyjnej. Innej, zastępczej
formy przepisy prawa nie przewidują, nawet jeżeli podejmują takie
działania osoby skądinąd umocowane do wydawania pozwoleń
budowlanych, albowiem np. pisemna adnotacja urzędnika, choćby
dokonana przez osobę upoważnioną do wydawania decyzji w imie-
niu organu, nie może zastąpić pozwolenia na budowę, wydawanego
w ściśle określonej procedurze (wyr. NSA z 22.6.2004 r., OSK
373/04, Legalis).

Nie jest też wystarczające posiadanie projektu budowlanego na-
wet wówczas, gdy został on zatwierdzony odrębną decyzją, wydaną
na podstawie art. 34 ust. 5 PrBud. Co więcej, decyzja o pozwoleniu
na budowę nie może być wydana w formie ustnej, bowiem wówczas
nie zostałyby spełnione wymogi zawarte w przepisach PrBud, jak
również uchybiałoby to przepisom rozp. Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z 24.8.2016 r. w sprawie wzorów: wniosku
o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i prze-
budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę
(Dz.U. poz. 1493).

Należy ponadto mieć na względzie, że decyzja o pozwoleniu
na budowę zawiera załączniki – dokumentację techniczną, np. plan
lokalizacji oświetlenia, będącą integralną częścią decyzji. Bez
wątpienia kompletna decyzja z załącznikami powinna być dorę-
czona inwestorowi oraz powinna być dostępna w siedzibie organu
do ewentualnego wglądu przez pozostałe strony postępowania.
Nie wydaje się jednak zasadne, aby nakładać wymóg doręczania
decyzji wraz z załącznikami wszystkim stronom. To zdecydowanie
zwiększyłoby koszty postępowania, a fakt, iż zainteresowane strony
mają prawo zapoznania się z całością akt sprawy, wystarczająco
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służy ochronie ich interesów i dostatecznie zabezpiecza ich czynny
udział w postępowaniu. Tym samym doręczenie niektórym stronom
decyzji bez załączników nie oznacza samo przez się, że wystąpiło
uchybienie mające istotny wpływ na wynik sprawy, czyli prowa-
dzące do uchylenia decyzji w toku instancji bądź w postępowaniu
sądowym. Strona musiałaby wykazać, że doręczenie jej decyzji bez
załącznika znacząco ograniczyło możliwość obrony jej interesów,
a tym samym, że nastąpiło uchybienie mogące mieć istotny wpływ
na wynik sprawy (por. wyr. NSA z 7.4.2005 r., OSK 1401/04,
Nieruchomości 2006, Nr 8, s. 15).

7. Prawo budowlane zastrzega, iż wymóg legitymowania się 7
pozwoleniem budowlanym nie dotyczy, co do zasady, przypadków
objętych hipotezą art. 29–30 PrBud. Artykuł 29 PrBud wymienia
katalog budów (ust. 1) i katalog robót budowlanych (ust. 2),
których realizacja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
Brak obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę najczęściej
wiąże się z koniecznością dokonania zgłoszenia zgodnie z art. 30
PrBud. Może się również okazać, że pozwolenie na budowę będzie
wymagane właśnie w przypadku realizacji obiektów objętych,
co do zasady, jedynie obowiązkiem zgłoszenia. Zgodnie bowiem
z art. 30 ust. 7 PrBud, właściwy organ może nałożyć, w drodze
decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia
na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych
obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich
realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub
spowodować:

1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub

uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Ocena w tym względzie należy do organu administracji archi-

tektoniczno-budowlanej (zob. komentarz do art. 30).
8. Dyskusyjne problemy związane ze stosowaniem ustawy 8

w sprawach regulowanych także przepisami innych ustaw po części
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rozwiązuje regulacja art. 2 ust. 2 PrBud, zgodnie z którą przepisy
tej ustawy nie naruszają przepisów odrębnych, a w szczegól-
ności prawa geologicznego i górniczego – w odniesieniu do
obiektów budowlanych zakładów górniczych, prawa wodnego –
w odniesieniu do urządzeń wodnych, i prawa o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami – w odniesieniu do obiektów i obszarów
wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów i obszarów objętych
ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Użyty w powyższym przepisie zwrot
„w szczególności” oznacza, że katalog ten nie jest zamknięty, zatem
zawsze należy dokonywać takiej wykładni PrBud w zestawieniu
z przepisami odrębnymi, która nada pierwszeństwo stosowaniu
właśnie przepisów odrębnych. Przykładowo taki „szczególny”
charakter ma PrOchrŚrod. W niektórych sprawach PrBud będzie
miało charakter legis generalis i wówczas odpowiednie normy tej
ustawy będą wyłączone.

Nie ulega jednak wątpliwości, że decyzja o pozwoleniu
na budowę jest jedynym aktem uprawniającym do wykonywania
robót budowlanych w tym sensie, że ani PrBud, ani przepisy
odrębne nie przewidują innej formy czy innego aktu pełniącego
funkcję substytutu takiej decyzji. Do takiego wniosku prowadzi
nie tylko wykładnia komentowanego przepisu, ale także wykładnia
przepisów o charakterze szczególnym w stosunku do PrBud.
Przykładowo art. 36 ust. 8 ZabytkiU jednoznacznie stwierdza,
że uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków
na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo
zgłoszenia w przypadkach określonych przepisami PrBud.

9. Inwestycje, na których realizację nie jest wymagane po-9
zwolenie na budowę, mają miejsce nie tylko w przypadkach
określonych w art. 29–31 PrBud, ale również w przypadkach
przewidzianych przepisami szczególnymi. Zgodnie bowiem z art. 2
ust. 1 PrBud, komentowanej ustawy nie stosuje się do wyrobisk
górniczych. Skoro zatem w sprawach dotyczących wyrobisk
górniczych w ogóle nie znajdzie zastosowania PrBud, to tym
samym brak jest podstawy prawnej do wydania w takich sprawach
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pozwolenia na budowę. Wydanie w takiej sytuacji pozwolenia
na budowę wypełniałoby hipotezę przepisu art. 156 § 1 pkt 2
KPA, stanowiącego podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji
(podjęcie decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem
prawa).

Zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (jak
również zgłoszenia w przypadku budów lub robót budowlanych
objętych tą procedurą – zob. komentarz do art. 30) może wynikać
z przepisów odrębnych. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy
przepis prawa wyraża wprost takie zwolnienie – przykładowo
ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek
obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
działania żywiołu przewiduje zwolnienia od obowiązku uzyskania
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do odbudowy określonych
obiektów zniszczonych w wyniku działania żywiołu. Zakres działa-
nia tego aktu jest jednak ograniczony terytorialnie i uwarunkowany
uprzednim wydaniem przez Prezesa Rady Ministrów rozporzą-
dzenia określającego gminy lub miejscowości, w których można
zastosować szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek
obiektów budowlanych.

Problem pojawia się wówczas, gdy przepisy ustaw szczególnych
nie zawierają wyraźnego zwolnienia z obowiązku uzyskania
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, natomiast z wykładni
tych przepisów wynika, że intencją ustawodawcy jest stworzenie
takiej możliwości wykonania określonych robót budowlanych, która
ze względu na jej znaczenie lub pilność nie może podlegać
reglamentacji na zasadach ogólnych. Wiąże się to zwłaszcza
z wykonywaniem robót budowlanych w trybie „awaryjnym”,
co ze swej istoty rodzi konieczność bezzwłocznego podjęcia
działań wykonawczych. Przepisy ustaw szczególnych nie zawierają
odpowiednich regulacji kolizyjnych, co uwidacznia się m.in.
w energetyce. Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z 10.4.1997 r. –
Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 755)
nakazuje przedsiębiorstwu energetycznemu utrzymywać zdolność
urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w paliwa
lub energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu
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obowiązujących wymagań jakościowych. Ponadto rozporządze-
nie Ministra Gospodarki z 4.5.2007 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz.U. Nr 93, poz. 623 ze zm.) limituje dopuszczalny czas przerw
w dostawie energii elektrycznej. W przypadku zatem przerwy
w dostawie energii elektrycznej, spowodowanej np. uszkodzeniem
sieci, na przedsiębiorstwie energetycznym ciąży, z jednej strony,
obowiązek bezzwłocznego wykonania takich robót budowlanych,
które przywrócą możliwość przesyłu energii, a z drugiej strony,
wynikający z przepisów PrBud obowiązek uzyskania odpowiednich
zezwoleń (pozwolenia na budowę albo zgłoszenia). Orzecznictwo
w tej problematyce jest niejednolite i pozbawione wyczerpującego
uzasadnienia, odnoszącego się do obowiązujących przepisów
(zob. wykluczające się stanowiska w wyr. WSA w Warszawie
z 15.7.2004 r., IV SA 386/03, Legalis oraz wyr. WSA w Lublinie
z 7.3.2006 r., II SA/Lu 112/06, Legalis). Przy rozstrzyganiu kwestii,
czy pierwszeństwo mają przepisy PrEnerg, czy PrBud w sytuacji,
gdy zachodzi potrzeba wykonania pilnych prac zabezpieczających
prawidłowe funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w paliwa gazowe
lub energię, przyjdzie zauważyć, iż normy kolizyjne, zawarte
w przepisach art. 2 ust. 2 PrBud oraz w art. 51 ust. 1 pkt 3
PrEnerg, nie dają w tej materii zadowalającej odpowiedzi. Przepis
art. 7a ust. 2 PrEnerg stanowi, iż urządzenia, instalacje i sieci
muszą spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach,
w tym przepisach PrBud. Należy zatem rozstrzygnąć omawiany
problem tak, aby przepisy obu tych ustaw traktować równorzędnie,
bez przesądzania, że jedna ustawa stanowi lex specialis względem
drugiej. Ustawodawca pomija milczeniem np. tryb odbudowy
zniszczonych obiektów niezbędnych do funkcjonowania systemu
bądź kwestię bezzwłocznego wybudowania tymczasowej sieci
o charakterze zastępczym, zapewniającej ciągłość dostaw mediów
energetycznych. Mając jednak na uwadze przepisy art. 4 ust. 1
oraz art. 56 ust. 1 pkt 10 PrEnerg, przewidujący sankcję
za nieutrzymywanie w należytym stanie technicznym obiektów,
instalacji i urządzeń, należałoby opowiedzieć się za uchyleniem
w szczególnych sytuacjach obowiązku dochowania niektórych
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procedur określonych w przepisach PrBud, bowiem procedury te
(konieczność uzyskania pozwolenia na budowę czy upływ czasu
uskuteczniający zgłoszenie), z natury rzeczy uniemożliwiają na-
tychmiastowe wykonanie zabezpieczających prac awaryjnych. Tylko
takie stanowisko umożliwia realizację ustawowego obowiązku
odbudowy systemu elektroenergetycznego po wystąpieniu awarii
(art. 9c ust. 2 pkt 13 PrEnerg). Za taką wykładnią przemawia
też regulacja art. 70 ust. 1 PrBud, zgodnie z którym właściciel,
zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spo-
czywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach
odrębnych lub umowach, są obowiązani, w czasie lub bezpo-
średnio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego, usunąć
stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby
spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa
mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną,
pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie
gazem. Ustawodawca, posługując się nieprecyzyjnym zwrotem
„uzupełnienia braków”, w istocie zezwala, w opisanych sytuacjach,
na budowę obiektu budowlanego lub jego części, czyli właśnie
m.in. naprawę awaryjną uszkodzonego gazociągu lub linii elektro-
energetycznej, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę
lub dokumentowania zgłoszenia.

Ponadto należy mieć na uwadze, że niektóre czynności in-
stalacyjne będą mieściły się w kategorii użytkowania obiektu
budowlanego i przez to nie można ich uznać za roboty budowlane
wymagające uzyskania pozwolenia na budowę bądź dokonania
zgłoszenia.

10. Niezależnie od powyższego, niektóre inwestycje nie wy- 10
magają pozwolenia na budowę, co może wynikać np. z faktu,
że ich realizacja nie wymaga prowadzenia robót budowlanych.
Przykładowo montaż sieci telewizji kablowej nie wymaga przepro-
wadzenia robót budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia
na budowę. Przeprowadzenie takiej sieci mieści się w granicach
zwykłego użytkowania rzeczy, w myśl regulacji KC. Tym samym
zwolnione jest od reglamentacji przepisów prawa publicznego,
jakie zawiera PrBud.
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11. Rozpoczęcie, jak również prowadzenie robót budowla-11
nych bez wymaganego pozwolenia na budowę wiązać się może
z zastosowaniem przez organ nadzoru budowlanego określonych
uprawnień „policyjnych” przewidzianych w PrBud (wstrzymanie
robót, legalizacja budowy, nakaz rozbiórki).

W myśl utrwalonych w judykaturze poglądów, inwestor, który
rozpoczął budowę na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwole-
niu na budowę, nie mógł być traktowany tak samo jak inwestor,
który budował bez pozwolenia na budowę w ogóle. Taki kierunek
orzecznictwa zapoczątkował wyrok NSA z 5.9.2001 r. (SA/SZ
2652/00, OSP 2002, Nr 12, poz. 155), w którym przyjęto, że
taki inwestor jedynie naraża się na ryzyko, że nieostateczna
decyzja o pozwoleniu na budowę zostanie wyeliminowana z obrotu
prawnego i wówczas zostanie wypełniona hipoteza normy zawartej
w art. 48 PrBud (nakaz rozbiórki). Rozpoczęcie jednak budowy
na podstawie nieostatecznego pozwolenia na budowę samo przez
się nie może być uznane za budowanie obiektu „bez wymaganego
pozwolenia na budowę”. Wprawdzie zarówno inwestor niemający
w ogóle pozwolenia na budowę, jak i inwestor wykonujący
uprawnienia na mocy nieostatecznej jeszcze decyzji naruszają
jednoznaczny w swej treści przepis art. 28 PrBud, to jednak w tym
ostatnim przypadku może liczyć na to, że decyzja uprawniająca do
wykonywania tych robót stanie się ostateczna. Ponosi wprawdzie
ryzyko wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji ze wszystkimi
tego konsekwencjami, jednak jeżeli uzyska ostateczne pozwolenie
na budowę, to orzeczenie nakazu rozbiórki ze względu na brak
ostatecznego pozwolenia na budowę na którymś etapie wykonywa-
nia robót budowlanych mijałoby się z celem przyjętych rozwiązań
ustawowych i przeczyłoby zasadzie racjonalnego ustawodawcy
i zasadom demokratycznego państwa prawa (por. wyr. NSA
z 17.3.2005 r., OSK 1450/04, Legalis).

Problemy powyższe tracą na znaczeniu w sprawach wszczętych
po dniu wejścia w życie ZmPrBud z 20.2.2015 r.

12. Problem prawny wynikający z sytuacji, w której inwestor12
zostaje pozbawiony decyzji o pozwoleniu na budowę w toku
wykonywania robót budowlanych lub po ich wykonaniu, został
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częściowo rozwiązany na skutek obowiązującej od 26.9.2005 r.
zmiany przepisu art. 37 ust. 2 PrBud, zgodnie z którego brzmie-
niem, nadanym ustawą nowelizującą z 28.7.2005 r., rozpoczęcie
albo wznowienie budowy, albo w razie stwierdzenia nieważności
bądź uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę, może nastąpić
po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji
o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.

Dotychczas spory wynikłe na tym tle były rozwiązywane przez
orzecznictwo sądowe. W orzecznictwie ugruntował się pogląd, że
inwestor, który prowadził roboty budowlane lub wybudował obiekt
budowlany na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę, która to decyzja została następnie wyeliminowana z obrotu
prawnego, nie może być traktowany jako osoba dopuszczająca się
samowoli budowlanej bądź jako osoba, która prowadzi roboty bez
pozwolenia na budowę (por. wyr. NSA z 18.6.1998 r., IV SA
1399/96, OSP 2000, Nr 4, poz. 60; wyr. NSA z 31.10.2000 r.,
IV SA 1814/98, Legalis; wyr. NSA z 7.6.2001 r., IV SA 952/99,
niepubl.). Pogląd ten został zaaprobowany przez NSA w nowym
kształcie ustrojowym (czyli działający już jako sąd II instancji,
rozpoznający środki odwoławcze od orzeczeń, funkcjonujących od
1.1.2004 r., wojewódzkich sądów administracyjnych) w wyroku
z 21.1.2005 r. (OSK 1605/04, Legalis). Na aprobatę zasługuje
stanowisko, że nie można w takiej sytuacji przypisać inwestorowi
samowoli budowlanej, gdyż byłoby to równoznaczne z przerzuca-
niem na niego konsekwencji błędnej decyzji organu administracji
architektoniczno-budowlanej (por. wyr. NSA z 8.4.2003 r., SA/Bk
1499/02, niepubl.). Należy natomiast przyjąć, że stwierdzenie
nieważności pozwolenia na budowę w trakcie procesu budowlanego
powinno prowadzić do uruchomienia odpowiednich instrumentów
prawnych przez organy nadzoru budowlanego (np. wstrzymanie ro-
bót budowlanych, nałożenie obowiązku opracowania dokumentacji
projektowej zamiennej uwzględniającej przepisy warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Należy też zauważyć, że w świetle obecnie obowiązujących prze-
pisów zachowuje aktualność pogląd, iż stwierdzenie nieważności
pozwolenia na budowę nie przesądza w sposób jednoznaczny o sy-
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tuacji samego budynku objętego tym pozwoleniem (por. wyr. NSA
z 20.1.1998 r., IV SA 532/96, niepubl.).

13. Fakt wykonania części robót budowlanych nie może być13
przesłanką sanującą wadliwość decyzji o pozwoleniu na budowę
(wyr. NSA z 24.11.1989 r., IV SA 603/89, ONSA 1990,
Nr 1, poz. 10). Tym bardziej zatem zrealizowanie całości prac
budowlanych nie konwaliduje pozwolenia na budowę. Nie ulega
także wątpliwości, że decyzja o pozwoleniu na budowę może
dotyczyć jedynie przyszłych zamierzeń inwestycyjnych. Dlatego
też realizacja robót budowlanych przed uzyskaniem ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowę, nawet jeżeli nie została wykonana
całość tych robót, powoduje bezprzedmiotowość postępowania
wszczętego wnioskiem o pozwolenie na budowę (por. wyr. NSA
z 15.11.2000 r., IV SA 1164/98, Legalis). Bezprzedmiotowość
postępowania wywołanego wnioskiem o pozwolenie na budowę
obliguje organ do umorzenia tego postępowania stosownie do
art. 105 § 1 KPA. Nie jest bowiem celem wydania decyzji
o pozwoleniu na budowę legalizowanie już zrealizowanej inwestycji
ani też dokonanie oceny wykonanych robót (zob. wyr. NSA
z 7.12.2005 r., II OSK 285/05, Legalis; wyr. NSA z 7.12.2005 r.,
II OSK 286/05, Legalis i wyr. NSA z 7.12.2005 r., II OSK
910/05, Legalis). Stanowisko to jest ugruntowane w orzecznictwie
i dodatkowo wzmocnione dodaniem do art. 32 PrBud w drodze
nowelizacji ust. 4a, który wprost potwierdza powyższą zasadę
(zob. komentarz do art. 32).

II. Strona w postępowaniu o pozwolenie na budowę

1. Żadne postępowanie administracyjne, w tym oczywiście14
także to, którego przedmiotem jest sprawa o wydanie pozwolenia
na budowę, nie może się toczyć bez strony. Żadne czynności
organu, podejmowane w intencji prowadzenia postępowania ad-
ministracyjnego, w istocie takiego postępowania nie uruchomią,
jeżeli nie istnieje strona – podmiot, który jest adresatem aktów
podejmowanych przez organ w określonej przepisami, prawnej
formie działania. Jeżeli nie ma strony, to wszelkie czynności organu
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należy zakwalifikować jako mające znamiona postępowania nieist-
niejącego (por. B. Adamiak, Wadliwość decyzji administracyjnej,
Wrocław 1986, s. 88).

W doktrynie prawa prezentowane są dwie zasadnicze koncepcje
strony w postępowaniu administracyjnym. Tak zwana obiektywna
teoria legitymacji procesowej strony uzależnia przyznanie okre-
ślonemu podmiotowi prawa do udziału w postępowaniu admini-
stracyjnym od uprzedniego ustalenia interesu prawnego opartego
na prawie materialnym. Przeciwstawna koncepcja, tzw. subiek-
tywna, oparta jest na założeniu, że o udziale w postępowaniu
w charakterze strony decyduje sam zainteresowany. Wnoszący
żądanie załatwienia sprawy – o ile żądanie to może być załatwione
w formie decyzji, staje się w wyniku tej czynności stroną,
niezależnie od istnienia podstawy w prawie materialnym (M. Szu-
biakowski, w: M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska,
Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe i egzekucyjne,
Warszawa 2000, s. 49).

Zdaniem W. Szwajdlera, brzmienie art. 28 KPA, w myśl którego
stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku
dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu
na swój interes prawny lub obowiązek, sugeruje raczej przyjęcie
przez ustawodawcę koncepcji subiektywnej wersji legitymacji
procesowej strony (W. Szwajdler, Prawa inwestora i osób trzecich
w procesie inwestycyjno-budowlanym, Toruń 1995, s. 28–30).
Orzeczeniem w istocie przyjmującym mieszaną koncepcję strony
w sprawach o pozwolenie na budowę jest wyr. SN z 16.1.1992 r.
(III ARN 42/91, OSNCP 1993, Nr 3, poz. 42), w którym zajęto
stanowisko, że pozwolenie na budowę, zwłaszcza na obszarach
zurbanizowanych, w wielu wypadkach musi uwzględniać sprzeczne
interesy, z jednej strony, inwestora, a z drugiej, osób, których
prawa lub interesy mogłyby być przez pozwolenie budowlane
zagrożone lub naruszone. Sąd Najwyższy wyraził również pogląd,
że nieoparte na prawie, a wyrażane przez osoby trzecie ewentualne
protesty, oczekiwania i postulaty powinny być brane pod uwagę
przy udzielaniu pozwolenia na budowę i w odpowiednim stopniu
uwzględnione, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie słuszny interes
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samego inwestora oraz względy gospodarcze i społeczne, których
ocena należy do organu administracji. Z drugiej jednak strony,
SN zastrzegł, że nieuwzględnienie takich „monitów” nie może
być podstawą kwestionowania legalności, tj. zgodności z prawem
pozwolenia na budowę.

Orzecznictwo ewoluowało jednak w kierunku przyjęcia kon-
cepcji obiektywnej, gdyż legitymację strony oparło ostatecznie
na pojęciu „interesu prawnego”, który musi być własny, indy-
widualny i oparty na konkretnym przepisie prawa powszechnie
obowiązującego (por. wyr. NSA z 3.6.1996 r., II SA 74/96, ONSA
1997, Nr 2, poz. 89 oraz wyr. NSA w Warszawie z 23.4.2002 r.,
I SA 3153/01, Legalis).

Stan prawny, w którym brak jest jednoznacznych norm prawnych,
na podstawie których można by jednoznacznie przesądzić, jaki
model pojęcia „strony” wprowadził ustawodawca, nie zmienił się
nawet po wejściu w życie najwyższego hierarchicznie w pol-
skim porządku prawnym aktu normatywnego – Konstytucji RP.
Konstytucja nie reguluje tego problemu, ograniczając się do
zasady, że „każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń
i decyzji wydanych w pierwszej instancji” (art. 78) oraz że
„ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia
naruszonych wolności lub praw” (art. 77 ust. 2). Skądinąd zasadnie
podnosi się w literaturze przedmiotu, iż nie jest celowe bardziej
dogłębne podejmowanie problemu teorii strony, podzielonych
na subiektywną i obiektywną, czynną i bierną, które to określenia,
zaczerpnięte z postępowania cywilnego, w postępowaniu admini-
stracyjnym mogą tylko prowadzić do nieporozumień i wątpliwości.
Postępowanie administracyjne podporządkowane jest zasadzie ofi-
cjalności, a tylko drobne wyjątki dopuszczają w pewnym zakresie
zastosowanie zasady dyspozycyjności, co następuje zresztą pod
kontrolą organu administracyjnego (B. Adamiak, J. Borkowski,
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa
2003, s. 134).

W sprawach o pozwolenie na budowę korzystanie z literatury
przedmiotu dotyczącej strony ma od 11.7.2003 r. o tyle ograniczoną
przydatność, iż od tej daty obowiązuje ustawa z 27.3.2003 r.
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o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 718 ze zm.), która zredefiniowała pojęcie
„strony” w tym zakresie. Pozostaje jednak aktualny pogląd, iż brak
udziału strony w postępowaniu o pozwolenie na budowę nie należy
do przesłanek mogących skutkować stwierdzeniem nieważności
decyzji, lecz może stanowić podstawę do wznowienia postępowania
zakończonego decyzją ostateczną w świetle art. 145 § 1 pkt 4 KPA.

2. Stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę 15
jest inwestor oraz każdy właściciel, użytkownik wieczysty bądź
zarządca nieruchomości znajdującej się w „obszarze oddziaływania
obiektu”. Na tym etapie ustalenie, kto jest inwestorem, nie napotyka
żadnych trudności, gdyż zawsze będzie to podmiot, który złożył
wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, a który następnie
będzie adresatem wydanej w tym przedmiocie decyzji (więcej
na temat inwestora – zob. komentarz do art. 17). W odniesieniu do
pozostałych stron kluczowe jest ustalenie, czy określony podmiot
ma tytuł prawny do nieruchomości (w postaci prawa własności,
użytkowania wieczystego czy też trwałego zarządu), przy czym
wymaga się, aby ta nieruchomość znajdowała się „w obszarze
oddziaływania obiektu”. To ostatnie pojęcie jest rekonstruowane
przy każdej inwestycji budowlanej, gdyż każdorazowo, na pod-
stawie cech indywidualnych obiektu oraz jego przeznaczenia,
materializują się odpowiednie normy wynikające z przepisów od-
rębnych, na których się opierając, można ustalić pewną strefę wokół
realizowanego obiektu budowlanego. Zgodnie z definicją ustawową
zamieszczoną w art. 3 pkt 20 PrBud przez „obszar oddziaływania
obiektu” należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu (w tej kwestii zob. komentarz do art. 3). Wprowadzenie
tego pojęcia nastąpiło w wyniku nowelizacji dokonanej ZmPrBud
z 27.3.2003 r., która weszła w życie 11.7.2003 r. Celem zmiany
było przesądzenie w ustawie, że osoby trzecie (w rozumieniu
art. 5 ust. 1 pkt 9 PrBud) mogą skutecznie kwestionować
zamierzenie inwestycyjne inwestora jedynie wówczas, gdy mają
w sprawie interes prawny i tylko w takim zakresie, w jakim
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zamierzenie to koliduje z ich uzasadnionym interesem. Nabycie
statusu strony nie następuje wskutek faktycznego dopuszczenia
przez organ tej osoby do udziału w postępowaniu, lecz oparte
musi być na przepisie prawa materialnego. Judykatura dąży
do ograniczania udziału w postępowaniu tym osobom, których
status prawny nie daje jednoznacznych podstaw do uznania, iż
przysługuje im legitymacja strony. Wyraźne stanowisko w tym
zakresie zajął NSA w wyroku z 25.5.2005 r. (OSK 1271/04,
Legalis), stwierdzając, że okoliczność, iż dana osoba została
dopuszczona do udziału w postępowaniu zakończonym decyzją
o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
dla określonej inwestycji, a następnie także w postępowaniu
dotyczącym pozwolenia na budowę, nie powoduje, że z tej tylko
przyczyny uzyskała ona interes prawny w sprawie o stwierdzenie
nieważności pozwolenia na budowę. Orzeczenie to jest wyrazem
tendencji, w której ustalenie legitymacji strony w postępowaniu
staje się sprawą kluczową w postępowaniu administracyjnym, i że
tego statusu nie można nabyć per facta concludentia.

3. Organ administracji architektoniczno-budowlanej zobligowany16
jest do ustalenia w pierwszej kolejności kręgu stron w postępowaniu
zmierzającym do wydania pozwolenia na budowę. Tym samym
organ ten będzie ustalał dla każdej inwestycji nierozerwalnie
z nią związany obszar oddziaływania. Należy stwierdzić, że
wprowadzony do ustawy termin „obszar oddziaływania obiektu”
należy odczytywać w ten sposób, że stronami będą właściciele,
użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości położonych
w zasięgu takiego oddziaływania inwestycji, które ma określony
ujemny wpływ na nieruchomości w otoczeniu tej inwestycji. Nie ma
zatem znaczenia, czy zachodzi tutaj sąsiedztwo, ani to, czy jest ono
bezpośrednie, gdyż obszar oddziaływania obiektu może obejmować
tereny dalej położone, natomiast istotne jest, aby „oddziaływanie”
było powiązane z przepisami odrębnymi. Skoro ustawa wyraźnie
ustala, że chodzi tu o przepisy odrębne, to z pewnością wy-
łącza w tym zakresie przepisy PrBud. Bez wątpienia przepisy
odrębne w rozumieniu komentowanej regulacji stanowią przepisy
innych ustaw. Przykładowo na podstawie ZabytkiU właściciel
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nieruchomości zabytkowej może występować w charakterze strony
w postępowaniu o pozwolenie na budowę, w której inwestorem jest
osoba trzecia, jeżeli inwestycja będzie potencjalnie oddziaływać
na stan zachowania zabytku lub jego ekspozycję. W takiej sytuacji
obszar oddziaływania obiektu może sięgać wyjątkowo daleko, jako
że ochronie podlega nie tylko sam zabytek, ale także i jego
otoczenie (por. zachowujący aktualność wyr. SN z 8.10.2002 r.,
III RN 175/01, OSNAPiUS 2003, Nr 19, poz. 452).

Nie ulega wątpliwości, że także ewentualne naruszenie zasad
ochrony środowiska może negatywnie oddziaływać na nieruchomo-
ści położone w pobliżu obiektu emitującego szkodliwe dla środowi-
ska związki, lub będące w zasięgu jego szkodliwego oddziaływania.
Hałas oraz emitowane zanieczyszczenia mogą bowiem przenikać
na teren sąsiednich nieruchomości i utrudniać korzystanie z nich
zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem (wyr. WSA
w Warszawie z 3.3.2005 r.: IV SA 5091/03, IV SA 5093/03,
IV SA 5094/03, Legalis). Zatem przepisami odrębnymi, o któ-
rych mowa w definicji legalnej pojęcia „obszaru oddziaływania
obiektu” (art. 3 pkt 20 PrBud), będą także przepisy PrOchrŚrod.
Bez wątpienia obszarem oddziaływania obiektu będzie obszar
ograniczonego użytkowania, przewidziany w art. 135 PrOchrŚrod.
Przykładów tego typu jest wiele, w szczególności odnaleźć je
można w przepisach materialnego prawa administracyjnego.

W świetle powyższych rozważań w pełni należy zatem podzielić
ugruntowany w orzecznictwie sądowym i zachowujący pełną
aktualność pod rządami obecnie obowiązujących przepisów pogląd,
że w sprawach inwestycji stwarzającej uciążliwość dla otoczenia,
interes prawny ma podmiot, który ma tytuł prawny do działki
położonej w strefie oddziaływania tej inwestycji, a nie działki
bezpośrednio z nią graniczącej (wyr. NSA z 5.8.2005 r., OSK
1865/04, Legalis oraz wyr. NSA z 11.8.2000 r., IV SA 1355/99,
niepubl.).

4. Pojawia się problem, czy do „przepisów odrębnych”, w sto- 17
sunku do PrBud, można zaliczyć przepisy rozporządzeń wyko-
nawczych do tej ustawy. Biorąc pod uwagę kryterium formalne,
cechą przesądzającą o „odrębności” będzie w tym przypadku forma
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aktu normatywnego – rozporządzenie, jako wyodrębnione (mimo
że wydawane na podstawie ustawy) źródło prawa powszechnie
obowiązującego (art. 87 ust. 1 Konstytucji RP). Za przyjęciem
tego poglądu przemawia także wykładnia funkcjonalna. Gdyby
bowiem uznać, iż przy redefiniowaniu dla określonej inwesty-
cji obszaru oddziaływania obiektu nie bierze się pod uwagę
przepisów rozporządzeń wykonawczych do PrBud (zatem przede
wszystkim przepisów techniczno-budowlanych, zawierających m.in.
odległości, jakie obowiązany jest zachowywać inwestor przy
wznoszeniu określonych obiektów lub urządzeń budowlanych), to
ustalenie takiego obszaru oddziaływania nie byłoby w zdecydo-
wanej większości spraw możliwe. Obszar oddziaływania obiektu
można byłoby wówczas ustalić wyłącznie przy inwestycjach,
w których zastosowanie znajdują przepisy ustaw szczególnych,
jak np. przepis art. 135 PrOchrŚrod, wprowadzający „obszar
ograniczonego użytkowania”. W konsekwencji pojęcie „obszar
oddziaływania obiektu” stałoby się martwą instytucją, mającą zasto-
sowanie w nielicznych przypadkach. Należy zatem zdecydowanie
opowiedzieć się za uznaniem przepisów wykonawczych do PrBud,
jako przepisów w stosunku do niej odrębnych, gdyż jedynie
to rozwiązanie pozostaje w zgodności z zasadą racjonalności
ustawodawcy.

5. Należy wskazać, że wstępne ustalenie obszaru, na który18
inwestycja będzie oddziaływać, należy do inwestora i następuje
już na etapie składania wniosku o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jeżeli jest ona wymagana
(art. 52 ust. 2 pkt 1 i art. 64 ust. 1 ZagospPrzestrzU). Oczy-
wiście jest to wymóg natury formalnej, bowiem organ wydający
pozwolenie na budowę zobligowany jest przeprowadzić stosowne
postępowanie wyjaśniające w tym zakresie, nie będąc w żaden
sposób związany deklaracjami inwestora. Przepis ten korespon-
duje z wyrażoną w PrBud zasadą poszanowania, występujących
w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób
trzecich (art. 5 ust. 1 pkt 9).

6. Skoro zatem oprócz inwestora stroną może być jedynie19
właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości
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znajdującej się na obszarze oddziaływania obiektu, to należy
wykluczyć z kręgu stron osoby mające inny niż wymienione tytuł
prawny do nieruchomości. Kwestia własności czy użytkowania
wieczystego nieruchomości nie budzi żadnych wątpliwości. Są to
prawa majątkowe, określane przez KC jako „mienie” (art. 44).
Osoby, którym przysługują te prawa, nazywa się odpowiednio
„właścicielem” bądź „użytkownikiem wieczystym”. Chodzi o in-
stytucje uregulowane w przepisach KC, odpowiednio przepisach
art. 140 i n. oraz art. 232–243.

Należy przyjąć, iż w przypadkach, kiedy inwestycja budowlana
ma być realizowana na gruntach oddanych w użytkowanie wieczy-
ste lub w obszarze oddziaływania na grunty oddane w użytkowanie
wieczyste, to wówczas w postępowaniu o pozwolenie na budowę
obok użytkownika wieczystego w charakterze strony występuje
właściciel (Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego).
Użytkownik wieczysty jest bowiem uprawniony do takiego korzy-
stania z nieruchomości, które nie narusza uprawnień właściciela
i nie przekracza zakresu prawa wieczystego użytkowania, jako
prawa na rzeczy cudzej (S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu
cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe,
Warszawa 1999, s. 354).

Taki pogląd panujący w doktrynie prawa cywilnego należy
podzielić, albowiem celem zawarcia umowy wieczystego użytko-
wania może być w niektórych przypadkach wyłącznie wzniesienie
na gruncie budynków lub innych urządzeń (art. 239 § 2 KC).

Tak też przyjął NSA w Szczecinie w wyroku z 10.11.1999 r.
(SA/Sz 1085/98, Legalis), wywodząc, że skoro gmina jest właś-
cicielem nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, to
w postępowaniu o pozwolenie na budowę z wniosku użytkownika
wieczystego ma ona przymiot strony w tym postępowaniu. Stano-
wisko sądu zaprezentowane w powyższym orzeczeniu zachowuje
aktualność, mimo późniejszej zmiany art. 28 PrBud.

Interpretacji na potrzeby uregulowań PrBud wymaga natomiast
pojęcie „zarządcy nieruchomości”. Z pewnością należy wykluczyć
tutaj „zarząd rozumiany” jako organ osób prawnych, czyli spółek
prawa handlowego, spółdzielni, fundacji czy „ułomnych” osób
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prawnych, jak wspólnota mieszkaniowa. Zarządcy nieruchomości
sprawują zarząd nieruchomością na podstawie umowy bądź
orzeczenia sądu. Niewątpliwie zatem osoby te nie mogą brać
udziału w charakterze strony w sprawach o pozwolenie na budowę,
chyba że w charakterze pełnomocników właścicieli (użytkowników
wieczystych) tej nieruchomości, którą zarządzają. Należy jednak
zaznaczyć, że tacy zarządcy nieruchomości mają swoiste obowiązki
wynikające z innych przepisów PrBud (np. art. 61).

Przez zarządcę nieruchomości w rozumieniu komentowanego
przepisu należy natomiast rozumieć podmiot sprawujący „trwały
zarząd” w rozumieniu art. 43–50 GospNierU. Trwały zarząd jest
formą prawną władania nieruchomością przez państwową jednostkę
organizacyjną i w sprawach nieuregulowanych w powyższej ustawie
stosuje się do niej przepisy KC o użytkowaniu.

Pozostaje problem, czy przez „zarządcę” można rozumieć także
inne podmioty. Ze względu na funkcję komentowanego przepisu,
z założenia ograniczającą krąg stron w postępowaniu o pozwolenie
na budowę, nie sposób przyjąć, aby przez pojęcie „zarządca”
rozumieć osobę, której przysługują prawa obligacyjne do nieru-
chomości, wiążące jedynie podmioty stosunku cywilnoprawnego.
Niewątpliwie stroną w postępowaniu o pozwolenie na budowę
nie może być osoba, która nie ma żadnego tytułu prawnego do
nieruchomości, lecz jest jedynie jej posiadaczem. Pozostaje otwarty
problem, czy przez „zarządcę” należy rozumieć osoby, które mają
ograniczone prawa do rzeczy. Prawa te wymienione są w art. 244
§ 1 KC i stanowią je: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka. Są one skuteczne
erga omnes i podlegają ujawnieniu w księgach wieczystych. Do
ochrony praw rzeczowych ograniczonych stosuje się odpowiednio
przepisy o ochronie własności (art. 251 KC).

Należy stwierdzić, iż interpretując komentowany przepis art. 28
ust. 2 PrBud za pomocą przepisów prawa cywilnego, nie można
kierować się automatyzmem i autorytatywnie przesądzać, iż
podmioty, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe, są albo
nie są stroną w postępowaniu o pozwolenie na budowę. Należałoby
raczej w każdym przypadku zbadać, czy inwestycja budowlana
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może bezpośrednio wpływać na interes prawny takiej osoby,
a jeżeli tak, to dopiero wówczas można ją uznać za stronę. Będzie
to zależeć od okoliczności faktycznych i prawnych konkretnej
sprawy. Przykładowo dotychczasowe orzecznictwo potwierdzało
regułę, zgodnie z którą, co do zasady, za stronę postępowania
administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwolenia na bu-
dowę, nie uznawano członków spółdzielni legitymujących się
spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego.
Członkowie spółdzielni są bowiem reprezentowani przez statutowo
właściwe organy spółdzielni, co dostatecznie zabezpiecza ich inte-
res. W szczególnych sytuacjach dopuszczono jednak udział członka
spółdzielni mieszkaniowej w charakterze strony, niezależnie od
tego, iż w postępowaniu uczestniczy sama spółdzielnia. Ma to miej-
sce wówczas, gdy konkretna decyzja administracyjna rozstrzyga
o kwestiach mających istotny wpływ na prawo członka spółdzielni
do korzystania z lokalu mieszkalnego (wyr. NSA z 18.12.2000 r.,
IV SA 2349/98, Legalis oraz wyr NSA z 7.11.2003 r., IV SA
1305/02, Legalis).

Podobne rozumowanie można stosować w odniesieniu do spraw,
które mogą wpływać na sytuację prawną podmiotów, którym
przysługują inne ograniczone prawa rzeczowe. Będzie to zależeć
także od rodzaju tego ograniczonego prawa. Przykładowo, w myśl
art. 252 KC, rzecz można obciążyć prawem do jej użytkowania
i pobierania jej pożytków (użytkowanie). Użytkownik nieruchomo-
ści nie ma, co do zasady, własnego interesu prawnego w sprawie
dotyczącej budowy i sposobu użytkowania obiektu budowlanego
na działce sąsiedniej (wyr. NSA z 8.3.2005 r.: OSK 694/04, Legalis
oraz OSK 682/04, Legalis). W niektórych jednak sprawach NSA
uznawał, iż użytkownik, o którym mowa, mieści się w pojęciu
„zarządcy” w rozumieniu komentowanego przepisu (np. wyr. NSA
z 15.11.2007 r., II OSK 1510/06, Legalis). Bez wątpienia natomiast
należałoby opowiedzieć się za uznaniem za stronę (użytkownika)
rolniczej spółdzielni produkcyjnej, gdyż wybudowane przez nią
budynki i inne urządzenia wzniesione na użytkowanym przez tę
spółdzielnię gruncie Skarbu Państwa stanowią jej własność, chyba
że w decyzji o przekazaniu gruntu uregulowano to inaczej (art. 272
§ 2 KC).
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