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Gdy deweloper uchyla się od wystąpienia do nadzoru budowlanego, a własność przeszła 

na nabywcę, może to zrobić także właściciel domu. 

W analizowanym orzeczeniu NSA uznał, że w sytuacji, gdy deweloper, czyli adresat decyzji  

o pozwoleniu na budowę, uchyla się od wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie – 

a budowa została już ukończona i własność budynku przeszła na nabywcę – uniemożliwiając  

w ten sposób legalne zamieszkiwanie nowych właścicieli, ograniczenie podmiotowe zawarte  

w art. 59 ust. 7 prawa budowlanego nie może mieć zastosowania. 
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NSA powtórzył tym samym swoje zapatrywania wyrażone na gruncie zbliżonego stanu 

faktycznego we wcześniejszym wyroku z 17 września 2009 r. (sygn. akt II OSK 1499/08), 

którego to orzeczenia zdają się nadal nie dostrzegać organy nadzoru budowlanego. 

W obu przypadkach NSA uznał, że właściciel (niebędący inwestorem) może być stroną 

postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, gdyż ma interes 

prawny w jego uzyskaniu. Co – mimo że nie jest inwestorem – uzasadnia jego legitymację do 

występowania w charakterze strony w postępowaniu o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

budynku. 

NSA podkreślił tym samym, że w podobnych sytuacjach art. 59 ust. 7 prawa budowlanego 

doznaje wyłączenia na rzecz art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym 

stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku 

dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub 

obowiązek.  

 

Omawiane orzeczenia wskazują zatem ogólny kierunek, zgodnie z którym w niektórych 

przypadkach ograniczenie podmiotowe wynikające z art. 59 ust. 7 prawa budowlanego nie może 

mieć zastosowania. Jak wskazywał NSA, prowadziłoby to bowiem do sytuacji, w której na skutek 

przyczyn leżących po stronie dewelopera, którego działania naruszają prawo, gdyż zaprzestał 

wywiązywania się z ciążących na nim obowiązków, nie doszłoby do kontroli wzniesionego 

obiektu budowlanego pod względem zgodności z ustaleniami i warunkami określonymi  

w pozwoleniu na budowę. Skutki zaś tego działania ponosiliby faktycznie właściciele 

wybudowanych mieszkań.  

 

Warto również wspomnieć o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 24 

czerwca 2008 r. (sygn. akt II SA/Kr 220/08). Zauważono w nim, że z racji tego, iż obowiązująca 

ustawa – Prawo budowlane nie precyzuje pojęcia „inwestor”, to dla uchwycenia jego istoty 

posłużyć się należy wykładnią funkcjonalną. Dlatego pojęcie inwestora powinno być rozumiane 

poprzez odniesienie się do interesu prawnego, jaki dany podmiot ma na poszczególnych etapach 

procesu inwestycyjnego. W ocenie sądu na etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie 

zrealizowanego już obiektu inwestorem będzie podmiot mający interes prawny  

w doprowadzeniu do możliwości użytkowania budynku. W rozpoznawanej sprawie sąd uznał,  

że są to właściciele poszczególnych lokaliw zrealizowanym obiekcie, którzy z mocy prawa  

w budynkach, gdzie wyodrębnione zostały nieruchomości lokalowe, tworzą wspólnotę 

mieszkaniową, która zarządza nieruchomością wspólną.  

 

Osoby, którym odmówiono wydania pozwolenia na użytkowanie budynku, a które poniosły  

z tego tytułu szkodę, mogą domagać się odszkodowania. Podstawą zasądzenia odszkodowania  

z tytułu wadliwych decyzji administracyjnych jest art. 4171 par. 2 kodeksu cywilnego. Zgodnie  

z nim, jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub 

ostatecznej decyzji, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu 

ich niezgodności z prawem, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Odpowiedzialność za 
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szkodę wyrządzoną decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego ponosi Skarb 

Państwa.  

 

Odrębną podstawę dochodzenia odszkodowania może stanowić także art. 287 ustawy z 30 

sierpnia 2002 r. –Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 

270 z późn. zm.), zgodnie z którym w przypadku gdy sąd w orzeczeniu uchyli zaskarżoną 

decyzję, a organ, rozpatrując sprawę ponownie, umorzy postępowanie lub stwierdzi nieważność 

aktu albo ustali przeszkodę prawną uniemożliwiającą stwierdzenie nieważności aktu, stronie, 

która poniosła szkodę, służy odszkodowanie od organu, który wydał decyzję. 

 

 

 


