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Or.A.0713/2238/21 Warszawa, 28 września 2021 roku 

Szanowny Pan 

Marcin Horała 

Sekretarz Stanu 

Ministerstwo Infrastruktury 

Współprzewodniczący Zespołu ds. Infrastruktury, 

Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej  

oraz Środowiska KWRiST 

 

Szanowny Pan 

Marcin Krupa 

Prezydent Miasta Katowice 

Unia Metropolii Polskich 

Współprzewodniczący Zespołu ds. Infrastruktury, 

Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej 

oraz Środowiska KWRiST 

 

Szanowni Panowie Przewodniczący, 

w nawiązaniu do przebiegu posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju 

Lokalnego, Polityki Regionalnej, które odbyło się  23 września 2021 r. oraz braku 

merytorycznego odniesienia się przez obecnych na posiedzeniu przedstawicieli 

Ministerstwa Rozwoju i Technologii do pytań dotyczących interpretacji przepisów 

Prawa budowlanego po wejściu w życie ustawy z dnia 17 września 2021 r.  

o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, przekazuję pytania w formie pisemnej. 

Jednocześnie proszę o: 

 przekazanie odpowiedzi właściwego resortu do Zespołu do każdego  

z zadanych pytań, najpóźniej do 13 października 2021 r.; 

 ponowne wprowadzenie tematu nowelizacji Prawa budowlanego  

i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do porządku 

obrad Zespołu 14 października 2021 r. w ramach spraw różnych  

i zapewnienie udziału w tym posiedzeniu Pana Ministra Piotra 

Uścińskiego – jako odpowiedzialnego za projekt na etapie prac 

rządowych.  



 

  

Pytania: 

1. Jak ma zachować się organ administracji architektoniczno-budowlanej, gdy otrzyma pismo 

zatytułowane „zgłoszenie budowy budynku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa 

budowlanego”, do którego nie zostanie dołączone oświadczenie o prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. W jakim postępowaniu i na podstawie jakich przepisów, brak 

tego oświadczenia będzie weryfikowany i jakie skutki dla inwestora może nieść niezłożenie tego 

dokumentu przy zgłoszeniu? 

2. Jak ma zachować się organ administracji architektoniczno-budowlanej, gdy otrzyma pismo 

zatytułowane „zgłoszenie budowy budynku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa 

budowlanego”, jeżeli Inwestor nie złoży oświadczenia (albo złoży, ale bez klauzuli o 

odpowiedzialności karnej), że realizuje inwestycję na własne cele mieszkaniowe. Czy w takim 

przypadku organ AB może uznać, że o treści pisma nie decyduje tytuł i uznać, że zgłoszenie nie 

dotyczy budynku spełniającego warunki z art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego i jednak wezwać 

wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentu, czy też fakt ten powinien zignorować? Jeżeli to drugie, 

to rodzi się pytanie o to, w jakim postępowaniu i na podstawie jakich przepisów brak tego 

oświadczenia będzie weryfikowany i jakie skutki dla inwestora może nieść niezłożenie tego 

dokumentu przy zgłoszeniu? 

3. Deweloper prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, złoży równocześnie  

15 zgłoszeń dotyczących budowy 15 domów wolnostojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m², których obszar 

oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane i do 

tych 15 zgłoszeń dołączy oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, że każda 

budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Czy  

w takim przypadku organ AB może uznać, że o treści pisma nie decyduje tytuł i uznać, że zgłoszenia 

nie dotyczą budowy budynków spełniających warunki z art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego, czy 

też fakt ten powinien zignorować poprzestawszy jedynie na skierowaniu zawiadomienia o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa? Jeżeli to drugie, to rodzi się pytanie o to, w jakim 

postępowaniu i na podstawie jakich przepisów brak tego oświadczenia będzie weryfikowany i jakie 

skutki dla inwestora (i późniejszego nabywcy takiego domu) może nieść fakt dokonania zgłoszenia 

ewidentnie w celu ominięcia prawa? W tym miejscu zaznaczamy, że przykład art. 12 specustawy 

covidowej pokazuje, że deweloperzy są w stanie wykorzystać każdą lukę prawną, nawet ryzykując 

późniejszym uznaniem budowy za samowolę.  

4. Jak ma zachować się organ administracji architektoniczno-budowlanej gdy otrzyma pismo 

zatytułowane „zgłoszenie budowy budynku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa 

budowlanego”, dotyczącego budowy na działce niewyłączonej z produkcji rolnej? 

5. Jak ma zachować się organ administracji architektoniczno-budowlanej, gdy otrzyma pismo 

zatytułowane „zgłoszenie budowy budynku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa 



 

  

budowlanego”, do którego nie zostanie załączony projekt budowalny? Pytanie wynika z faktu,  

że inwestorzy niemający często nawet podstawowej wiedzy w zakresie wymogów Prawa 

budowlanego składają obecnie wnioski o pozwolenia na budowę, do których nie są załączane 

podstawowe wymagane dokumenty.  

6. Jak ma zachować się organ administracji architektoniczno-budowlanej, gdy otrzyma pismo 

zatytułowane „zgłoszenie budowy budynku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa 

budowlanego”, a z projektu wynikało będzie, że powierzchnia zabudowy wynosi 73 m2? 

7. Jak ma zachować się organ administracji architektoniczno-budowlanej, gdy jednocześnie wpłynie 

kilka zgłoszeń „budowy budynku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego”  

a realizacja wszystkich inwestycji będzie prowadzić do naruszenia planu zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie gęstości zabudowy? 

8. Czy w związku z art. 30 ust. 5e Prawa budowalnego organ AB będzie zobowiązany do 

ostemplowania niezweryfikowanego przez siebie projektu budowalnego załączonego do zgłoszenia 

budowy budynku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego? Jeżeli odpowiedź na 

pytanie jest twierdząca, w jakim terminie powinno nastąpić ostemplowanie i jakie skutki prawne 

będzie miał fakt ostemplowania takiego projektu? Pytanie wynika z faktu, że inwestor nie będzie 

dysponował żadnym – poza dowodem wpłynięcia zgłoszenia do starostwa – dokumentem 

potwierdzającym realizację inwestycji niebędącej samowolą budowlaną, a z drugiej strony fakt 

ostemplowania nie może być traktowany jako gwarancja realizacji inwestycji zgodnie z Prawem 

budowlanym, jeżeli organ nie ma prawnych możliwości weryfikacji prawidłowości i kompletności 

dokumentów dołączonych do zgłoszenia.  
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Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich 
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