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Wprowadzenie 
 
 

Przepisy prawa budowlanego, wyrażone w Ustawie Prawo budowlanego oraz 

w aktach wykonawczych do tej ustawy, wymagają analizy w toku zajęć 

dydaktycznych: konwersatoriów oraz wykładów. Zajęcia dydaktyczne z tego 

zakresu zostały uruchomione w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale 

Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzenie 

tych zajęć powinno zostać uatrakcyjnione rozwiązywaniem kazusów. 

Opracowanie te stanowi publikację kazusów opartych w części na 

orzecznictwie sądowo-administracyjnych, ponieważ głównym celem tych 

kazusów jest przystępne przybliżenie studentom przepisów prawa 

budowlanego. Fragmenty tych kazusów zawierają elementy hipotetyczne, aby 

w łatwy sposób umożliwić studentom analizę materiału dydaktycznego.  
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Proces projektowania – kazusy 
 

Kazus 1.1 
 

Inwestor planował wybudować obiekt budowlany na wąskim zboczu górskim. 

W obiekcie budowlanym miało znajdować się schronisko górskie. Warunki 

terenowe pozwalały na zapewnienie jedynie jednego miejsca postojowego 

przeznaczonego dla pojazdów zaopatrujących schronisko. Zgodnie z 

przepisami techniczno-budowlanymi, zabudowa działki powinna 

przewidywać miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.   

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, inwestor złożył wniosek do organu 

administracji architektoniczno-budowlanej, o odstąpienie od warunków 

technicznych polegających na obowiązku zapewniania miejsca postojowego 

dla osób niepełnosprawnych. Organ ten oceniając sytuację zezwolił na 

odstąpienie od tego przepisu technicznego. Inwestor realizował dalej 

inwestycję zgodnie ze zgodą organu.  

 

Oceń prawidłowość działania organu.  
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Kazus 2.1 
 

Jan Kowalski złożył wniosek o pozwolenie na budowę. Jan Kowalski chciał 

wykonać obiekt budowlany na gruncie należącym do Zbisława Lubieckiego. 

Zdzisław Lubiecki nie wyraził zgody na wykonywanie tego obiektu 

budowlanego przez Jana Kowalskiego tylko na wykonanie tej inwestycji przez 

Annę Kowalską, żonę Jana Kowalskiego. Organ administracji 

architektoniczno-budowlany określił, że stronami postępowania w sprawie 

pozwolenia na budowę jest Jan Kowalski jako inwestor oraz Zdzisław 

Lubiecki jako właściciel nieruchomości położonej w obszarze oddziaływania 

obiektu. Organ wydał pozytywną decyzję. Zdzisław Lubiecki złożył odwołanie 

od tej decyzji a jednocześnie wniósł powództwo do sądu powszechnego, 

ponieważ uznał, że Jan Kowalski naruszył jego prawo własności. Organ 

administracji architektoniczno-budowlany stwierdził, że sam jest właściwy 

do ustalenia tytułu prawego i zdaniem organu wystarczające jest 

przedstawienie oświadczeniu o posiadaniu prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane.  

 

Oceń działania organu oraz działania stron postępowania.  
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Kazus 3.1 
 

Jan Kowalski planował wykonanie obiektu budowlanego składającego się z 

dwóch skrzydeł północnego oraz południowego. Skrzydła tego budynku miały 

być połączone jednym korytarze. Dostęp do mediów skrzydła budynku będą 

miały oddzielny.  

Jan Kowalski przeanalizował swoją sytuację finansową. Był w stanie 

wybudową tylko jedno skrzydło budynku, a drugie dopiero za cztery lata. 

Złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę jednego skrzydła budynku. 

Organ odmówił wydania pozwolenia na budowę, wskazując że wniosek 

powinien dotyczyć całego obiektu budowlanego. 

 

Oceń działania organu.  
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Proces budowy – kazusy 
 

Kazus 1.2 
 

Mirosław Słodkowski rozpoczął wykonywanie obiektu budowlanego bez 

wymaganego pozwolenia na budowę. Mirosław Słodkowski stwierdził, że 

wykonanie tego obiektu będzie tańsze, jeżeli poszerzy teren budowy o działkę 

sąsiednią należącą do Heleny Uwertowskiej. W tym celu złożył wniosek o 

wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniej nieruchomości. Do 

wniosku załączył także oświadczenie, że uzyskał zgodę od Heleny 

Uwertowskiej. Zgodnie z treścią oświadczenia Heleny Uwertowskiej, Mirosław 

Słodkowski może korzystać z jej nieruchomości na zasadach określonych w 

decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniej nieruchomości. Starosta (organ 

administracji architektoniczno-budowlanej) wydał tę decyzję, wskazując że 

Mirosław Słodkowski może korzystać z całej sąsiedniej nieruchomości przez 

miesiąc kwiecień w godzinach 12.00- 19.00, poprzez ustanowienie na tym 

terenie sprzętu tymczasowo wykorzystywanego w trakcie robót budowlanych. 

Helena Uwertowska odwołała się od tej decyzji, do wojewoda. Wojewoda 

zawiesił postępowanie administracyjne, do czasu wydania wyroku przez sąd 

powszechny określający wysokość odszkodowania za korzystanie z tej 

nieruchomości, na rzecz Heleny Uwertowskiej.  

 

Oceń działania starosty oraz wojewody  
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Kazus 2.2 
 
Jan Nowak uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę, jednak ze względu na swoje 

problemy finansowe zdecydował się sprzedać nieruchomość, na której był 

wykonywany obiekt budowlany, Janowi Kowalskiemu. Nieruchomość została 

sprzedana w dniu 10 czerwca 2010 r. Następnie Jan Nowak zmarł w dniu 12 

czerwca 2010 r. na zawał serca. Jan Kowalski postanowił kontynuować 

wykonywanie obiektu budowlanego, którego dotyczyła decyzja o pozwoleniu na 

budowę.  Jan Kowalski mieszkał jednak zagranicą i nie mógł zająć się 

wykonywaniem obiektu budowlanego samodzielnie. Dlatego wydzierżawił, w dniu 1 

sierpnia 2010 r., nieruchomość swojej siostrze Barbarze Kowalskiej, a w umowie 

dzierżawy zapisał, że dopuszcza wybudowanie tego obiektu. Barbara Kowalska 

złożyła do starosty wniosek o przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę na 

siebie. Starosta odmówił twierdząc, że decyzję może przenieść jedynie na Jana 

Kowalskiego.  

 

Oceń prawidłowość działania starosty  
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Proces utrzymania obiektu budowlanego - kazusy 
 

Kazus 1.3 
 

Organ nadzoru budowlanego wszczął postępowanie w przedmiocie usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości w użytkowaniu. Organ ten wskazała, że 

umieszczenie na ścianie reklamy zasłaniającej całą ścianę od strony ulicy 

powoduje oszpecenie tego obiektu. Obiekt ten był budynkiem wybudowanym 

w stylu secesji. Organ nadzoru budowlanego stwierdził, że nieprawidłowo 

użytkowany obiekt budowlany jest własnością Jana Kowalskiego oraz 

Dominiki Nowackiej. Organ nadzoru budowlanego nie określił miejsca 

zamieszkania Dominiki Nowackiej, a jedynie określił miejsce zamieszkania 

Jana Kowalskiego. Organ nadzoru budowlanego nałożył jedynie na Jana 

Kowalskiego obowiązek usunięcia reklamy. Jednocześnie organ zakazał 

użytkowania obiektu, do czasu usunięcia reklamy. Jan Kowalski nie usunął 

tej reklamy i dalej użytkował ten obiekt budowlany.  

 

Oceń działanie Jana Kowalskiego oraz organu nadzoru budowlanego  
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Kazus 2.3 
 

Jan Malinowski jest właścicielem wykończonego obiektu budowlanego. Jan 

Malinowski oddziedziczył ten obiekt budowlany po swoim ojcu Kazimierzu 

Malinowskim. Kazimierz Malinowski nie zdążył przed śmiercią wystąpić z 

wnioskiem o wszczęciem postępowania w sprawie pozwolenia na 

użytkowanie. Jednocześnie do obiektu budowlanego włamali się i zamieszkali 

w nim bezdomni narkomani, którzy podłączyli nielegalnie prąd i ogrzewali 

obiekt budowlany. Organ nadzoru budowlanego stwierdził, że obiekt jest 

nieprawidłowo użytkowany. Organ nadzoru budowlanego wszczął 

postępowanie w sprawie rozbiórki nieużytkowanego obiektu. Organ uznał 

bezdomnych za zarządców tego obiektu budowlanego. Organ uznał 

bezdomnych za strony tego postępowania. Organ uznał, że obiekt budowlany 

nie nadaje się do wykończenia, ponieważ jest wykończony. Organ nadzoru 

budowlanego wydał zatem decyzję nakazującą rozbiórkę tego obiektu.  

 

Oceń działania organu nadzoru budowlanego.  
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Kazus 3.3 
 

Władysław Nowicki jest właścicielem obiektu budowlanego użytkowanego 

jako loft, w którym mieszkał. Władysław Nowicki postanowił zmienić obiekt 

budowlany na warsztat samochodowy. Następnie Władysław Nowicki zgłosił 

zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Sąsiad uznał, że taka 

zmiana może spowodować uciążliwość wpływającą negatywnie na jego 

nieruchomość. Następnie sąsiad wniósł o wszczęcie postępowanie w sprawie 

wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego. Organ nie podjął 

żadnych działań.  

 

Oceń prawidłowość zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego oraz 

oceń działania organu nadzoru budowlanego.  
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Proces rozbiórki – kazusy 
 

Kazus 1.4 
 

Władysław Zieliński wykonał roboty budowlane, na które było potrzebne 

zgłoszenie budowy. Władysław Zieliński zgłosił roboty budowlane, lecz 

starosta wniósł sprzeciw od tego zgłoszenia. Starosta uzasadnił sprzeciw 

tym, że roboty budowlane będą uciążliwe dla terenów sąsiednich (art. 30 ust. 

7 pkt. 4 p.b.). Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wniósł odwołanie 

od sprzeciwu starosty. Wojewoda (organ II instancji) uchylił zaskarżoną 

decyzję (sprzeciw). Otrzymawszy decyzję II instancji, Władysław Zieliński 

dalej prowadził te roboty budowlane. Tymczasem skargę do sądu 

administracyjnego wnieśli jednocześnie: starosta oraz sąsiad Karol Wilczek. 

Sąsiad wskazał, że ma interes prawny, a interes ten wynika z decyzji o 

sprzeciwie. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nałożył na 

Władysława Zielińskiego postanowienie wstrzymujące prowadzenie dalszych 

robót. Tymczasem sąd administracyjny wskazał, że ani starosta, ani sąsiad 

nie posiadają interesu prawnego. Decyzja wojewody stała się tym samym 

prawomocna. Dwa dni później, Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego 

określił wysokość opłaty legalizacyjnej, wskazując, że sprzeciw został 

wydany, a zatem decyzja wojewody oraz wyrok sądu nie mają prawnego 

znaczenia dla postępowania legalizującego.  

 

Oceń działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego 

Oceń działania sądu administracyjnego  
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Kazus 2.4 
 

Ryszard Paprocki realizował obiekt budowlany bez wymaganego pozwolenia 

na budowę. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał postanowienie 

wstrzymujące wykonywanie tego obiektu. Następnie Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowlanego wydał decyzję określającą opłatę legalizacyjną. 

Ryszard Paprocki stwierdził, że nie ma zamiaru ani płacić opłaty 

legalizacyjnej, ani wykonywać rozbiórkę obiektu budowlanego. Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego wszczął postępowanie egzekucyjne, w celu 

egzekucji opłaty legalizacyjnej od Ryszarda Paprockiego.  

 

Oceń działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego  
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Wykaz źródeł 
 
 
Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1409 ze zm.).  

http://sip.lex.pl/#/akt/16796118
http://sip.lex.pl/#/akt/16796118

