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Postępowanie przeprowadzone przez PINB w przedmiocie robót budowlanych
związanych z budową zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Opolskiej
i Głubczyckiej we Wrocławiu zapoczątkowane zostało skargą z kwietnia 2014 r. W jej treści
zawiadomiono o prowadzeniu ww. robót, pomimo wstrzymania wykonania decyzji
o pozwoleniu na budowę.
W ramach czynności kontrolnych PINB ustalił, że roboty budowlane rzeczywiście są
kontynuowane pomimo wstrzymania pozwolenia na budowę przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej weryfikujący udzielone wcześniej pozwolenie. Z uwagi, iż stan
ten naruszał obowiązujące przepisy - stanowił bowiem realizację robót bez wymaganego
pozwolenia na budowę - w maju 2014 r. PINB wydał postanowienie o wstrzymaniu robót
budowlanych związanych z ww. budową. Postanowienie to organ II instancji utrzymał
w mocy, a skarga inwestora została oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we
Wrocławiu. Skarga kasacyjna inwestora nie została jeszcze rozpoznana przez Naczelny Sąd
Administracyjny.
Następnie w czerwcu 2014 r. PINB wydał decyzję nakazującą zaniechanie dalszych
robót budowlanych związanych z ww. budową w oparciu o art. 51 ust. 1 pkt 1 Prawa
budowlanego. Wskazano przy tym, że dalsze roboty budowlane inwestor będzie mógł
prowadzić w sytuacji, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę pozostanie w obrocie prawnym
i odzyska przymiot wykonalności, a w przypadku jej wyeliminowania – dopiero po uprzednim
uzyskaniu nowego pozwolenia na budowę. PINB ocenił także, że roboty budowlane
wykonane pomimo wstrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę zostały zrealizowane
poprawnie, w tym zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Brak było zatem podstaw do nałożenia na inwestora obowiązków mających na
celu doprowadzenie ich do stanu zgodnego z prawem.
W następstwie rozpatrzenia odwołania inwestora organ II instancji w sierpniu 2014 r.
uchylił ww. decyzję PINB i umorzył postępowanie administracyjne. Wskazał, iż w opisanych
okolicznościach, biorąc pod uwagę zakres w jakim wszczęte zostało postępowanie – a więc
prowadzenie robót budowlanych pomimo wstrzymania wykonania decyzji o pozwoleniu na
budowę – brak jest podstaw do wydania decyzji merytorycznej, w tym także nakładającej
obowiązek zaniechania dalszych robót. Wydane w toku postępowania prowadzonego przez
organy administracji architektoniczno-budowlanej postanowienia o wstrzymaniu wykonania
decyzji o pozwoleniu na budowę wiążą bowiem inwestora niezależnie od rozstrzygnięć
podjętych przez organy nadzoru budowlanego. Ustalenie natomiast w toku postępowania,
że zakres objętych nim samowolnych robót budowlanych został wykonany poprawnie
pozwala na jego zakończenie poprzez umorzenie postępowania, które na tym etapie staje się
bezprzedmiotowe.
Opisane okoliczności sprawy wskazują, że uprawnienie do wykonywania robót
budowlanych inwestor utracił w efekcie postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji

o pozwoleniu na budowę. Nierespektowanie tego rozstrzygnięcia skutkowało koniecznością
interwencji organu nadzoru budowlanego. Postępowanie w tym przedmiocie zostało
zakończone ostatecznie decyzją o jego umorzeniu z dnia 12 sierpnia 2014 r. Decyzja ta nie
uprawniała inwestora do kontynuacji procesu budowlanego, którego wznowienie
uzależnione jest w tym przypadku od wykonalności pozwolenia na budowę, legalizowała
natomiast roboty budowlane wykonane w warunkach tzw. samowoli budowlanej.
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