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OPINIA PRAWNA

l)ľzedlniot opilrii,

Pľowadzenie ľobót buc-lowlanych w ľamaclr ľcaliz;lcji zamówicnia publicznego na

Opracowanie do]<unel]tacji pľojel<towej oľaz ľealizację ľobót budowIanych w foľmule

,,Pľo.jel<tuj iBuduj" w ľamach projel<tu POIĺŚ 5.2_6,,I)ľetce Ila linii l<olejowej nr 1 na odcĺnl<u

Częstochowa - Zawieľcĺe".

Il. Podstawa pľawlta opinii'

a] Ustawa zdnia7lipca 1.994ľ. Pľawo budowlane (t.j. l)z' L]'z'ŻO1.Br., p(:z.7'Ż02 ze z.m')'

bJ Ustawa z dnia 3 paździeľnil<a 2008 r. o udostępnĺalliu infoľmacji o środowisl<u ijcgo
ochľonie, udziale społeczeństwa w ochľonĺe środowis]<a oľaz o ocenach ocldziałvwatria na

śľodowisl<o (t,j' DZ. U. z 201'Bl-', poz' Ż08L ze zm.),

c) Rozpoľządzenie Rady Ministľów z dnia 9 listopada 2010 r' w spľawie pľzedsięwzięć

mogącyclr Znacząco oddziaływać na środowisko [t.j. Dz' U. z201'6r',por''71)'

III. Wymóg uzysl<ania pozwole nia na budowę. Analiza.

W picľwszej l<olejnoścĺ wsl<azać należ.y, )ż' pľzepisy ustaWy Z dnia 7 lipca 1994' ľ. Pľawo

budowlane (dalej PrBudJ ol<ľeślają;

;al<ie inwestycje wynragają pozwolenia na budowę' 
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jakie illwcstycje wynlaga ją zgłoszenĺa,

jaklc pľace nie podlcgają poc'l ustawę Pri3ud.

Zgodnie z aťt. 28 ust. 1 I)rBud: ,,rol:oty budowlane można rozpoczqć jedynie na poclstawie

decyzji o pozwolełliu ľla budowę, z zastrzeżenienl art' 29-31''! Wobec powyższego stwieľclzić

rlaleŻy, iż inwestycję co clo zasady moźna roZpoCZąć jedynie na poclstawie pozwolenia na

buclowę. 0ĺ1 powyższc.j zasady są jedIral< wyjątl<i pľzewĺdziane w art. 29_31 PľBud.

W aft' 29 Pľl3ud wymienĺono jal<o wyjątek inwestycje, l<tóľe nie wymagają uzysl<anla

pozwolenĺa na budowę. Istotny d]a tol<u niniejszej spľawy jest fal<t, |ż w ust. 2 pkt 12

powyższego pľzepisLt ustawodzlwca przewidział, iż pozwolenia lla budowę nlc wymaga

wyl<ol-lywanle ľobót budowlanych polegających na pľzebuclowle dróg, toľów ĺ urząc1zeń

kolcJowych' Bez wąl-picnia prowadzonzl il]Westyc]a (Iotyczy przebudowy toľów l urządzcl\

l<olejowych. Stosowllio jednak do aľt' 30 ust. 1 pl<t 2 PrBud wyl<onywanĺe ľobót budowlanych,

o któľych mowa W art. 29 ĺlst' 2 pkt 1b, 6, 9 oraz 1'1'1'Za PľBud wymaga zgłoszenia właściwenru

oľganowĺ adminĺstľacjj a rchĺtektoniczno-bu dowlane.j' Należy jednal< zwľócić uwagę, iż zgodnie

z art.29 ust 3 Pľl]ud: ,,pozwolenia na budowę wyłnagajq przedsięwzĺęcia, które wynagajq

przeprowadzenia oceny oddziaływania ĺla środowĺsko, oraz przedsíęwzięcia wynlogujqcc

przeprowadzenia oceny oddz'iaływania na obsz.ar Natura 2000, zgodnie z art' 59 ustawy z dnia 3

paździerłlĺka 200B r. o udostępnianiu iľlfunnacji o środowisl<u i jego ochronie, udziale

społeczeństwcl w ocllronie środĺlwis]<a oraz o oceľlach oddziaływania na środowisl<o'|

W dalszej l<olejności wsl<azać należy, iż lJstawodawca przewidział, że przepľowadze trĺa

ocĺ''ny oddziaływania pľzodsięwzięcia na śľodowisl<o Wymaga realizacja naStępujących

planowanych prZedsięwZięć, nrogących Znacząco oddziaływać na środowĺsl<o:

1] planowarrego pľzedsięwzięcia mogącego z'aws7'c znaCZąCo oddziaływać na środowisl<o;

2) planowanego pľzedsięwzĺęcia mogącogo potencjalnie znacząCo oddziaływać na śľodowĺsl<o,

jeżeli obowiązel< pľzeprowadzenia oceny ocldziaływania pľzedsĺęwzięcia na środowls]<o Został

stwierdzony na podstawie aľt. 63 ust' 1 Pľl]ud.
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I)ľzedsięwzięcia mogąCe znacząco oraZ potenc]alllie znacząco ocldzlaływać na

śľodowisl<o Zostały Zawarte w lLozporządzenĺu Rady Ministľów z ĺ-lnia 9lĺstopacta 2010 ľ
w spľawie pľzedsięwzięć mogących znacząco ocldziaływać na śroĺlowĺsl<o'

W pľzeclmiotowym rozporządzenlu stwierdzollo, ĺż ljnie l<olejowe i uľządzenia clĺ;

pľzeładunl<u w transpoľcie intermodalnym, inne niż wylnĺcnione w $ 2 ul^t. 1- pkt 29, ol'azmosty,
Wiadukty lub tunele liniowe w ciągu dľóg l<olejowych, a polradto bocznice z co najnlniej jeclnynl

toľeľn l<olejowynr o długoścĺ uż,yĽecznej powyżcj 1 l<ll zalicza sĺę cio prze clsięwzięć mogącyĺ:h

potencjalnie znacząCo oddziaływać na śľodowisl<o ($13 ust' 1 pkt 5B w/W ľozpoľząclzc nĺa] '

0bowiązel< przepľowadzenia oceny oddziaływania pľzedsięwzięcia na środowisl<o ĺJia

planowanego pľzedsięwzięcĺa mogącego potencjaInie znacząco ĺlĺ1ĺlzĺaływać na śľoc]owisl<c.l

stwĺeľdza, w dľodze postanowienĺa, oľgan właścĺwy do wydania decyzji o ś rod owisl<owyclr

uwaru nl<owanĺach. Zgodlrie z bľzmleniem aľt.61 ust' 1pkt 1 PľI}ud ĺlcenę ocldziaływania

przedsięwzięcia na środowisl<o przeprowaclza się w ľamach postępowania w spľzlwio wyĺ1allia

decyzji o środowiskowycIr uwa ru nl<owaniach.

Według posiadanej pľzez opinĺującego wĺedzy, dla p rzeĺ1lrr iotowc.j inwcstycji l1egionalny

Dyľel<toľ Ochľony Śľoĺlowisl<a w l(atowjcach W postępowaniu w spľawie wydarria clccyzji o

śľodowisl<owyclr uwa ľunl<owarr iaclr wydał w drriu 9 wľzcśnia 2016 l1 postanowienie, zlral<:

wooŚ.4201''1''Ż016'Asł.L6, w l<tóľym nałożył obowiązel< pľzepľowaĺ1zeIria occny

oddziaływania na śľodowls]<o dJa niniejszej inwestycji.

I(onl<ludując wsl<azać na]eży. ĺż pľowadzona inwestycja wymaga obligďoľyjnje

uzys]<ania pozwo]enia na budowę, ĺ]dyż jest ĺnweslygą_a-blęĘ-rcgu la cją art' 29 ust. 3 Prl]Llcl'

Iłe'ĺ]u]acja ta pľowadzi do powľotu do zasady o qól nęj-yĺynrl<ajelcej z aľt' 28 ust, ]- I)ľI]ud :
o b owiąZl{ll-uzys]<alia pozwoIenia na budowę.

Zwrócić uwagę naicży, iż PľBud nie pľzewiduje moż]iwoścj foľnralrrego poclzia'Ju

więl<szego zalnieľzenia inwestycyjnego iStosowal"liź] do tal< wyclzielolrych częścl ocllnientryĺ:h

przepisów prawa, dotyczących pozwolenja lra budowę Iub zgłosze nia' Gĺly więc przewĺĺiywanc

w złożonym pľzez ĺnwestoI'a na podstawie aľl.30 LlSt' 1 pl(t 2 Prl]uc] zgłoszcniu ľoboty

buclowlane stanoWĺą element szersZego zarnie ľzenia inwestycyjnego, któľego rcalĺzacja

Wyn]aga uzysl<ania pozwolenia na budowę, oľgatr winien wnĺeść spľzeciw wobcc zanti;tľu
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Wyl{o11anĺä tych ľobót na podstalwie zgłoszenĺa [aľt.30 Llst' 6 pkt 1 Pľ13ud). Stosownĺe zaś do

aľt' 30 ust' 6 pkt 1 l']ľI]ud, w}aściwy oľgan wnosi spľzcciw, jeżeli zgłoszenie dotyczy budowy lub

wy)<onywania ľobót budowlanych objętych obowiązl<ienl uzysl<alria pozwolenia na budowę1. W

al(tuall1yn] staI1ie pľaWnynl organ wĺnien ocenić, czy pľace buĺlowlane objęte zamĺeľzenicm

ll'lwcs tycyjrrynr \Tlogą znacząco ocldzĺaływać na środowisl<o, czy też nie ma tal(iego z'agroż,enla'

W pĺeľwszyI-l'l przypaclku obowlązl<iern oľganu jest Zgłosić spľzecĺw na podstawĺc aľt. 30 ust. 6

pl<t 1 w związl<u Z alt' 29 ust. 3 Pľl]ud. W dľuginl pľZypadl(u - pľojol(towane instalacjc llie lnogą

Znac7,ąco oddziaływać na śľodowisl<o - bľal< podslaw do zgłaszania sprzeciwu. Ocelry

1lľzeclsl ęwzięcia w tylĺ zal<ľcsic orgall winielr dol<onywać sanrodzĺelnĺe, popl'Ze'Z weryíil<ację

zgłos^zenia i załącz'onej do niego dol<uinentacjĺ z zapisami roz'porządz'enia Rady Ministľów z

clnia 9 listopada 200Ą r. w sprawie ol<ľeś]ellia ľodzajów przedsięwzięĆ mogących znacząco

oddziaływać lla śľodoWĺsl(o oraz szczĺ:gółowych uwaľunl<owań związanyclr z l<walĺfil<owaniem

pľzcdsięwzięcia do spoľządzcnia ľaportu o oddziaływaniu na śľodowisl<o (pt;tłp'l;-sL'ltug:

1lľzywołane l?ozporzqdzenie nie obowiqzuje już w aktualnyn porzqdku prawnym, zostało

zastqpione Iłozporzq clzenienl Iłady Ministrów z tlnia 9 listopada 2010 r' w sprawie przedsięwzięć

nlogqcycll Znaczqco odclziaływać na śrotlowis]<o, a jego przywołanie w przedmiotowej opinii

wyłlika z orzeczenia WSA w ]łakowie z dnia 1'5 marca 2013 r., sygn. akt I SA/lł 64/13) ' w
sylLIac]i l(icdy ZgłosZenie nie zawicľa danych u ln-o_żliwia jących orgalrowi clo]<onanie Ĺal<ieĺ oceny'

!yl]]]ęj]-o!lťyd!ćpo5_ta!.ajťle]rĺe-a-uz-up_ęł!le lriuź8łoszenla W tr]/bĺe aľt. 30 ust. 2 u s taW!LŁBr]r!.

N ictlzupełnienie pľze z wniosl<odawcę w zal<ľeślonym teľm jnie zgłoszenla upľawnia oľgan do

wyclalria spľzccĺwu wobec zamieľzcnia iI-lwcstycyjnego' Nic nie zwalnĺa jednal< oľganu od

pod]ęcja tych czynności, t.i. occny zgłoszelria także w zal<resie nrożliwości jego oddzĺaływania

Ira śľoclowis]<o, a w ľazie l<onieczľlości, wydania postanowieI1ia o uzupełlrĺeniu zgłoszcnia'

0ľgzttl ľt-tożc Zgłosić spľŻeciw jedynic Wtedy, gĹly stwĺeľdza, iż 7'ami':ťŻonc p ľzecls ięwzięcie

lllo'Żc 'l'nacząco oclilziaływać na śľodowisI(o lub inwestoľ nic uzupełnił zgłoszenia, po

Wczośnicjszyn] wyclarriu przeŻ organ postal]owĺellia w tľylrie aľt' 30 Llst. 2 ustawy PrBLld2.

Zwl'ócić uwagę należy, że nie tyll<o '' rozpoczęcÍe" , ale także ''pľowadzenĺc'', ito na każdym

ĺ:tapie, ľobót budowlanych, wymaga posiadanĺa pľzez ĺnwestoľa wyl<onaInej decyzji

adlnilristľacyjIrcj _ pozwolerrĺa na budowę. Ilozpoczęcie ľobót budowlanych w ľozumicniu

pľzepisu aľt. 2B PľI]ud następuje Z chwilą podjęcia pľac pľZygotowawczych na teľenĺc budowy

lpoľ' l.ĺ,yľolĺ Wĺl jcrvóclzk ie go SEc1Ll AclninistľacyjncgolvcWt'oclawzcjnia2l llaia 20ĺ4ľ', sygn' al(t ll sA/WI l09/I4'

l 
1loľ rłyľol< Wojcwĺidzkicgo SąĺlLr Áĺ1nlinistľacy]ncgo rł' l(ľal<ów z c]nia ]5 nraľca 20l3 r,, s),gn' al(t I sA/l<ľ 64/l3'
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[aft. 41 ust. 1 I'ľBud). Prowadzeľlĺe tych ľobót oznac7'a niewątpIiwle pľoces ciągły, mający na

ceIu ľcalizację zanĺeľzonego obiel<tu'

Odlrosząc sĺę do pľezentowanego stanowĺs](a wyrażonego w opĺniĺ pľawlrej z clnia

28 lĺpca 20t8r' dotyczącej podstawy ĺoľInalnej pľowadzetrla ľobcit budowlanych w ľ;lmach

ľealĺzacji zamówĺenia publicznego na opracowanic clol<umcntac'|i pľojektĺlwcj oľaz ľcalizację
ľobót budow]aIlych w foľm u le ,, Pro jel(tu j i IJuduj" w ľanraclr pľojektu POlĺŚ 5'2-6 ,,J)I.ace na linĺi
l<oJejowej Irľ 1na odcinl<u Częstoclrowa - Zawĺercie'] spoľzątlzonej Ira z]eceľlie Wykonawcy,

opĺniujący nie podzielają prezelltowanego w niej stanowisl<a'

Decyzja o śľodowĺsl<owych uwarunl<owan iaclr zna]<: wooŚ.Ą?.O1''1'20:t 6.AS2.33 ct1a

pľzednriotowej ir-rwestycji została wydana po pľzepľowadzeniu oceny odĺizialywania na

śľodowisl<o'

W powyższej decyzjĺ stwierdzono ln.ĺn', iżi ,,tutejszy organ biorqc poc! uwap1ę

uwarun]<owania zawarte w art. 63 ust.L Cytowanej wcześniej ustawy ('..) postanowieL.l ien Z ()9

września 2016 r' znal<: WOOŚ.42 01.1'2 016.As2.16 nałożył obowiqzek prze1lrowadze n ia ocelry

oddziaływtłnía na środowis]<a dla przedľniotoweg1o prz'edsÍęwzięcicl" oraz ',Postępowanie w

sprawie wydanĺC] Clecyzji o środowiskowycll tlwarunkowania ch dla przednliotowego

przedsÍęwzięcĺa zostoło przeprowadzone z oceną otldziaływania na śroc\owisko,!

Zgodnĺe z Progľamem lrunJ<cjonalno-Użytkowyll-r, ',W c\niu 30 marcą 2016 r' IľlwesLoľ

złoźył wĺliosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwa runkowaniacĺl. Postclllowien iem z'nak:

WOoŚ.4201'1.2 016'A52.1'6 z dnia 9 września 2016 r. Ilegionalny Dyrekttlľ ochrony Śroclowisl<a w

Ihtowicach nałożył obowiqzel< prz'eprowa dzenia oceny oclclziaływanio na środowisko ('..) Na

podstcĺwie Ww. raportu lnwestor będzie kontynuował postępowanĺe w sprawie tlz'yskania clecyzji

o śro d ow i skowycll tlwa ru nl<owania ch."

W analizowanej opinĺi stwicrdzolro m. in., żc w l.ľcści dccyzji o śľodowisl<owych

uwaľu nl<owaniach nie slwieľdzono obowiązl<u pľzepľowadzenia oceny odclziaływallll Iril
śľodowis]<o. Pľei, entowal]e stanowisl<o wilrno odnosić się clo obowiązl<u pľzep ľowac1zen izl

ponownej oceny oddzĺaływanĺa na śľodowlsl<o w ľamach postępowanla w sprawie wyc1alrĺ:t

decyzji fln.ĺrr. decyzji o pozwole niu na budowę], o l<tóľych moWa W art. 72 ust. 1 pl<t 1. ustawy z

dlria 3 paźdzĺeľnil<a 200B o udostępnianlu ĺnformacji o śrĺldowis]<u ijego ochľonĺe, udzia]e

społeczeństwa w ochľonie śľodowis]<a oľaz o ocenach ocldziaływarria na śľodowisl<o.
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W tym nriejscu Za uasadne należ'y UZnać Wsl(azanie, iż obowĺązl<u oceny oddziaływanĺa

na śľodowisl<o, o ](tóľyln llowa W aľt. 59 ustawy z dnĺa 3 paździeľrril<a 200B o udostępnianiu

illĺoľnlacji o śľoclowisl<u i.jego ochronie, udzia)c s1lołeczelistwa W ochľonlc środowisl<a oľaz

o ocenach odclziaływania na środowisl<o nie można utożsamiać z obowiązl<ĺem

pľzcpľowadzenia ponownej oceny ocldziaływania na śľodowĺsl<o, o ](tóľej mowa W art. B2 ust'

1pkt 4-WW ustawy, tj.: ,,W decyzji o środowisktlwycll uwarunkowaniach, wydawanej po

przeprowadzeniu oceny odtlziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ:

przeclstawia stanowis]<o w sprawie l<oniecz'llości przeprowadzenia oceny odtĺzÍaływania

przeĺlsięwzięcia na środowisko oraZ postępowania w sprawie trałlso ranicznego oddziaływania no

środowisko w raĺnach postępowania w sprawie wydania decyz'ji, o których nlowa w art' 72 ust' 1

pkt 1, 10' 14 i 18, z zastrzeżeniem pkt 4a i 4b; łlie dotyczy to inwestycjiw Zal<resie terminalu'' oraz.

aľt. []8 Lls|. 1ww ustawy.

Nalcży jccil-locześnic zwľócić uwagę, iż brai< lnożliwoścĺ podziału jednego zamieľzcnia

budowlanego dotyczy sytuacji, gcly ľcalizacja poszczególnych jcgo czqści ľealizowalra .jcst w

opaľciu o odľębne pfŻcpisy tj. llicl<tóľe rodza;e robót wymagają pozwolenia na budowĺ2, a dla

iľltrycJr wystaľcZające jest z'głoszcnie' Za tal<ĺm pog]ądem opowiedział się Wojcwódzki Sąd

Adnrlnĺstracyjny w Waľszawie w wyľol<u z dnia 6 marca 200B r. [sygn. akt: VII SA/Wa z1"Ż1'/07),

w l<tóľyrĺ sfoľnrułowano tczę, iż pľawo budowlane nĺe pľzewiduje możlĺWości ĺbľmalnego

1lodziału zanrierzeľlia inwestycyjrrego istosowanĺa do tal< podzielonych części odlniennych

pľzepĺsów ustaW dotycŻącycl] l]ozwolelria na budowę Iub zgłoszenie. Nie może budzić

akccptŹłcjj ĺmusi być uznallc Za naľuszcnic pľawa ewidentne lladużycie ĺnstytucji zgłoszelria

przez realizac)ę ilrne go obicl<tu budowlanego wyrnagające go pozwolenia na budoWę3'

I)odsumowuja1c powyższc rozwa)'ania wsl<azać należy, iż w occnie Opiniująccgo,

ľĺlzpoczęcic ľobót wil-ltto llastąpić clopicľo po uzysl(anĺu pozwoleľlia na budowę.

lV. oĺlpĺlwie clzialIrość l<aľna z tytułu pľowadzcnia ľobót lrcz odpowiedlliclr zezwoleń'

W ľozulnieniu aľt. 90 PľI]ud odpowiedzia lności l<arnej podlega ten, l(to:

1J wykolru;e ľoboty budowlane polcga.|ące na wyl<onaniu lub budowaniu obie]<tu budowlanego

lub jcgo cr,ęści bez' Wynŕjgancgo pozwoJenia na budowę (aľt. 48 Prl3ud),

r\Ąl)'l'ok Nacz'clnegĺ) Sądtl 
^(lnlinisllacyjncgo 

rv Waľsz-awie z dnia 20 lĺwiclnia 20l7 ľ'. tI OSI( 2l34ll5

Stroni 6122



2) wykonu]e ľoboty budowlanc polegające na wyl<onanlu ]ub budowalrlu obiel<tu buclowlaIrego

lub jego części bez Wymaganego zgłoszenia bądź pornĺrrro wnie siclria spľzeciwu pf7'ez oťBan

ad ministľacj i aľchitel(tol'licZno-budowlalrej (aľt. 49b Pr13uĺl],

3) prowadzi ľoboty budowlane inľle niż budowa obĺe](tu budowlanego lub jego cz'ęśc'i bez

Wynaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia,

4l prowaĺlzi ľoboty budowlane inne niż budowa obio](tu budowlanego lub jego części w sposób

mogący spowodować zagľożenie bezpieczeństwa ludzi lub rnĺenia bąclŹ zagľożenie śľoclowis]<a'

Wsl<azać należy, iż pľZcstępstwo zdefiniowane w aľt. 90 PrI]uĺl oJ<ľcśla się potocznie jako

sal'trowolę budowlaną' Salrlowola budowIana jest wyslępl{ic nl, czylÍ czyne nl zabľonionyI-n

zagľożonym gYzywną powyże) 30 stawek dziennych, l<aľą ogľalriczenia wolności a]bo

pozbawlenia wolności pľzel<raczającą miesiąc (aľt.7 $ 3 I{l{].

Jal< zauważył Sąd Najwyższy w wyľol<u z 7 c'zerwca 2009 t: (sygn. akt: VI(I( Ą47/OB), inwcsloľ
jest spľawcą tego przestępstwa równĺeż wtedy, gdy powicľzył kotnuś wyl<onywanie ľobót bcz

wymaganej decy'zji o pozwoleniu na budowę' Jal< wsi<azał Sąd Najwyższy w swojej uchwalc z 27

lutego 2001 ľ. (sygn' al(l: I I(ZP 1/01), zaistnienĺc ollawiatlego pľZestępstwa nie jcst
uzależnione od tego, czy przez właściwy oľgan nadzoľl.l budowlalrego zosl'ało wyclanc

postanowĺelrie o wstľzytllaniu ľobót buclowlanych czy teŻ decyz)a o ľozbióľce obĺcl<tu

budowlanego lub jego części' oznacza to, ĺż oľgany ścĺgania oľaz sąĺJy nie lnuszą oczel<iwać lla

ostatocZnc rozstrzygnĺęCie oľgallu adminĺStľacyjnego w pľzedmĺocie wydanĺa nal<azu

pľzymusowej ľozbióľI<i lub wstľzymania robót buclowlanych. SanroclzĺeJnĺe powinny ot'lc

ocenlć, czy ľoboty budowlane były wyl<onywane w warunl<ach, o któľych mowa W aľt. 90 pľawa

bLrdowlanego.

Nie można porrlinąć ĺaktu, iż sąd nie jest ZwÍąz 1y tym, cl'y w ogóle jesl pľowaclzot-lc

postępowanie aĺlmĺnistracyjne oraz ewentua]nie w jal<ĺm stadium się ono znajdujc. 'lhl<że organ

aclllinistľacji pubJicznej (oľgan nadzoľu budowlanego) nie jest związany ĺ-yn, cŻy i ja](je

oľzeczenie w odniesieniu do tego samego stanu íä](tycznego wydał s;1d. Postępowanĺa le co cio

zasady są od sĺebie niezal]eżlle. W wyľoku WSA w I(ľal<owie z 19'I2.2OO8l:, II SA/l(ľ 105t]/0B,

sąd stwieľdził, że ľozstrzygnięcie l(Westĺi związanych z popełnienietn ĺ:zynu zabľoniol-lcgo, o

l<tóľym mowa w aľt' 90 PľBud w innym postępowaniu nĺż adminlst-racyjne, nie oznacza ptlwagi

rzeczy osądzonc.]. W pľal<tyce najczęściej postępowanie l<aľne jest następstwem postępowć]l1ia

adminĺstľacyjlrego, co wvnil<a z ol<o]ĺczności, że wyspecjalĺzowanc oľĺjally aclrnillistľac.]i

publiczlrej, posĺadającc odpowiednią fachową wlĺ:clzĺ2 o buĺ-lowrriclwie, w tym ta](żc naľuszeti
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W danym Żal{resic, są llajlepiej pľZygotowane do wyprzedr'ającego przygotowalria i

ľozs trzygn ięcia, oczywiścĺe w zlraczcniu ad m inistľacy.jnym, podstawowego pľoblemu, czy

Íaktycznĺĺ: Zaislnjały samowola budowlana lub czyn ol<ľeślony W aľt. 50 ust' 1 pl(t 2 Pľl]ud.

[J1lrzcdnie pľowadzenie postępowanĺa adlninistľacyjnego W olnawianym pľzedmiocie nic

stanowi jĺ:clnal< waľunku l<onie cznego do pľowaclzelria postępowania l<arnego. W uchwale Sądu

Na;wyższcgo z Ż7 |utcgc; 2001, ľ', l l<zP 1'/01', stwĺeľdzono' że od powiedzialność l<aľna na

poclstawie aľt' 90 W 'Żw"1. art' 50 ust, 1 pkt 1 lrľI]ud nie jest uzależniona od tego, czy w tľal<cie

wyl<ollywania robót budow]anych zostało wydane pľzez właściwy oľgalr postanowienie o

wslľzymalliu tyclr ľobót, Iecz oĺi tcgo, c'ly by)y one wyl<olrywane bez wymaganego pozwolenia

lttb zgłosze nia' W tym sarnym tonĺe Wypowiedzĺał się Sąd Najwyższy w wyľol<u z' 9.IŻ'Ż01'6 r.,

Iv I<I<39B/1'6, stwieľdzając, że pľowaclzenie robót budowlanych ujgtych w art. 30 ust. 1 l)ľI]ucl

bcz iclr wcześniejszego Z1łoszerria (aľt. 50 usr' 1 pkt ]. PľBud ] stanowl występel< z art. 90 ust'

1 l)ľlJud, pr'zy czyll1 waľun]<ĺem l<aľaIności l1ic jeSt wydanĺe pľzez właściwy oľgan

posta11owicnia o wstľzynratriu pľowadzenĺa ľobót.

I)ľŻepis aľt.90 I)ľl]ud tTIa zastosowć]nie nie tyll<o clo czynów popełnionych pľzed

wydanictn decyzji na poclstawic áľt.4't] lub 49a PľBud oľaZ postanowĺenĺa na podslawie art.50

ust' 1 pkt 1 i 2 Prl]ucl, lecz. tal<że po ich wydaniu do czynów, l(tóre na]eży ocerrić ;al<o

igrlorowanic 'zal<azów i nal<azów oľganu (nal<azu rozbióľl<i czy WstľZymanĺa ľoból

budowJanyclr]. W wyľol<u z 25'06.1"99ĺ3 ľ., V I(I(N 43/96, sąd Najwyższy sl(onstatował, że

aľtykuł 90 PľBud obe.jmujc l<ľym ĺlralĺzacją sanlowolę buĺlowlaną zaľówno popľzĺ:clzającą

clccyzjc oľganów naclzoľu buclowlancgo, wyĺlane w rnyśl aľt. 4B ĺ 50 ust. 1 pkt 1 lub 2 p.b., jak i

clalszą wskutel< wyl<ollywanĺa ľobót budowlallych, polnimo wydanych decyzji o ľozbióľce lub

WstľZyl]laniLl tych robót. Co istotne, póŹnic]sze Za]cgaliZoWanic robót budowlanych

wyl<ollanych w waľun]<alclr sal-nowoli nie ztrosi odpowiedzĺalnoścĺ kaľliej Za występel(

ol<ľcślotry w aľt. 90 l)l'I]ud4'

Na tle stosowalria aľt' 90 pojawĺa się pľoblem podmiotu będąccgo jego adľesatem.

stanowi on tyll<o, że odnosi sĺę do,,każdego'] jcdnal<że w l<ażdym Z l(or1l(retl]ych pľzypadl<ów,

aby postawić 7aľZut popcłnĺeľlia czynLL ol<ľeślonego w tyln pľZepisie, l<onieczne jcst ustalcllic,

jal<i dany podmiot ma związel< z wyl<onywanicnr ľobót budowlanyclr w waľurrl<ach dotyczących

ol<ľe ślonych pľzepisów Pľawa budow]anego. Można stwieľdzić' że w zależtroścl ocl s.vtuacii t'vm

1 
1lot'. u,yľclli Sądu Näiwyższcgo z l4 llaľca 20]3 ľ', IV Kl< 39ol)2
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''l<ażdYm" rnoże lryć nĺe tvll<o ĺnwestoľ. lecz ta]<że pľojel<talrt' l<icľownik bLldow'v czy l<ierown1p

łp-bpt. Ma to ścisły związel< z obowiązl<ami ciążącylni na lych ucŻestn1l(ach pľoccsu

budowlanego' W pewnyclr sytuacjach, zwłaszcza WystępoWänĺa l<ill<u uczestników pľocesu
budowlalrego (np. kÍlku ĺnwestorów, pl'ojel<tantóW, znlianach w z:li<ľcsie ťunkcjĺ l<ieľowrlĺka

budowy lub ľobóľJ, usta]enie lub ľozgraniczenie zakľesu oclpowie d zia llrości może ol<azać się
dość sko rnpIil<owaIre i będzie możliwe w prowacizonyll poStępoWZlniu pľZygotoWäWcZym.

Samowola budowlana jest Zagfożona tľzcma ľoĺlzajami l<atr:

1) gľzywną _ zgodnie z art. 33 $ 1 I(t( gľzywnę Wyn]ie ľZa się w staw)<ach clzĺennych, ol<rcślając

ich liczbę (najniższa wynosi 10, zaś najwyż'sz'a _ 540) oraz wysol<ość jcclncj stawl<i (nlc może

być niższa od 10 zł aliĺ teŻ pľzel<'raczać 2OO0 zł) ' [Jstalając sl'awJ<ę dzĺenną, sąd bie ľze pod uwagę

dochody spľaWcy, jego waľunl<i osobĺste, ľodzinne, stosul]](i majątl(owc i możliwości
zaľobl<owe' Gľzywlly trie oľzel<a się, jeżeli clochoĺly spľawcy, jego stosunl<i mająĺ-l<owe iub
możlĺwoścĺ zaľobl<owe uzasadnĺają przel<onanĺe, że spľawca llzywny nie uiści i nie będzie jej

można ściągnąć w drodze egzel<ucjÍ' Co wlęcej, sąd nroże wymieľzyć 8ľZywllę tal<że obol< kaľy
pozbawienia wolności, jeżeli spľawca dopuścił się czynu w cclu osiągllięcia I<oľzyści

majątl<owc; lub gdy korzyść nlajątl<ową osiąglrął;

2] l<aľą ogľanĺczenja wolności - zgodnie z art' 34 $ 1 l(I( kaľę ogranĺczclrla wolności wynlicľz-zt

się w miesiącach [tľwa najl<ľócej miesiąc, najdłuŻej 12 mie sięcyJ. W czasĺe odbywania kary
ogľanĺczenia wolności sl<azany nĺe możc bez zg,ody sądu zrĺieniać nriejsca stałego pobytu, jest

obowiązany do wyl<onywanĺa pľacy wsl<azanej pľzez sąd oraz llla obowiązel< uclziclania

wyjaśnień dotyczących pľzebiegu odbywania l<a ľy. obowiązel< wyl<olrywania pľacy wsl<elz:lnej

przez sąd polega na wyl<olrywanĺu nieodpłaľnej, l<on l-ľolowalrej pľacy na cele społeczl-lĺ: w
Wymiarze ocl 20 do 4'0 goclzin w stosunl<u miesięcznynr (aľl. 35 $ 1 Kl{J;

3J l<arą 1lozbawĺenia wo]lrości do 2 lar - zgodlrĺe 7. art' 37 I{l( l<aľę pozbawicnta wolnoścj

wymicľza się w micsiącach i latach [trwa najkľóccj miesiąc, najclłuźej _ 15 lat]'

Zgodnie Z aľt. B I(I( występek rnoże być popełniony nieulnyślnie tyI)<o wówczas, gcjy

ustawa tal< stanowi. Aľtyl<uł 90 PľI]ud nie nrówl o możliwości popełnicnia pľzestępsl'Wát

samowoli budowlanej nieulnyślnie, co ozl1acza| że to pľŻestępstwo można popełnić ly]l<o

umyśJnĺe.

PľzedawIrĺenie l<aľalnoścĺ samowoli budowlaliej następuje, jeżeJi od czasu popcłnĺelria

tego Występku upłynęło 5 lat (aľt. 101s 1 pl<t 4 l(I(J.
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I)olradto wsl<azać naleŻy, i'Ż zgodnie Z aľt' 93 pkt 4, PľBud, l(to pľZystępuje do budowy lub

pľowadzi roboty budowlalle bcz dopełnienĺa wymagań ol<ľeślonych w aľt. 41 uSt. 4, art. 4'2, aľt.

Ą'Ą', art. Ą'5, pocllega |<arze grzywny' Artyl<uł 41 ust' 4' PrBud nal<azuje ilrwes[oľowĺ zawiadomić

o zamieľzonym terminie ľozpoczęcia ľobót budowlanych, na l<tóre jest wymagarre pozwolenie

na lluclowę, oľgan lradzoľu budowlarlego oľaz pľojel<tanta spľawującego naclzóľ lrad

z1,;otlnośĺ;ią ľealizacji budowy z projel<lcm, co najrnniej na 7 dni przccl ich ľozpoczęcicm, Czyľly

ol<roślollc w aľt.9l] PľI3ucl są wyl<ľoczclriami w ľozunrieniu I{W Wyl<ľoczenia te są Zagľożonc

l<arą gľzywny. GľZywnę, zgodnle '1. aťt.24 $ 1 l(Ę wymierza się W wysol<oścĺ od 20 do 5000 zł'

Natomĺast według aľt' 5 I(W wyl<ľoczenio można popełnić zaľówno umyśInie, jak i nleumyślnĺe,

clryba że ustäWa przewiduje odpowieclzialrrość tyll<o za wyl<roczenie umyślne. Aľlykuł 93

PrI]ud nie stallowĺ o możliwości popełlrienia ol<ľeślonych w nim wyl<ľoczeń tyll<o umyślnie, co

ozl1z|czą żc wyl<ľoczenia tc można popcłrrić zarówno umyślnie, jal< i lricumyślIrie. Zwľócić

uwagę należy, iż pľzedawlricnĺe l<aľalności występl<u ol<ľeślorrego w aľt.93 PrBud następuje,

gdy od czasu jcgo popcłnielria upłynął ľol<, a.jeżcli w tym ol<resic WSZczęto postępoWanie,

l<aľallrość wyl<roczenia ustajc Z upływeI-lr 2 lat od jcgo popełnienia (aľt' 45 I(W).

Poĺlsumowuj;1c wsl<azetć nalcż,y, iż bľa]< zawiadotnienia o zamicľZonym teľmĺnĺe

ľozpoczęcia ľobĺit budowlanyĺ:h, ľla które jest Wymagane pozwolĺ:nie na buĺiowę może być

uŻllŹt]'le W omawianym pľzypaclku za popełrrienĺe wyl<ľoczenia pľzewidzianego W art" 94 p]<t 4

l) ľi] u d.

Należy jednocześllic podl<ľeślić, iż zgodnie z alt. 95 l)ľBud od powiedzialności

zawoclowej w budownictwie podlegają osoby wyl<onujące samodzielne funl<cje teclrnĺczne w

budowlrictwĺe, l<tóľc:

1J ctopuścĺły się występl<ów lub wyl<ľoczeń, ol<ľcślorrych ustawą;

2) zostały ul<aľal"lc w związl<u z wyl<onywaniem samodzĺelnych funkcji teclrnicznych w

buclowr.rictwie;

3] wsl<trtck ľażących błędów lub zallicdbań, spowodowały zagl'oż'ĺlnie życia lub zdľowĺa ]udzi,

bczpieczelistwa mienia lub śľodowisl<a a]bo znaczne szl<ody mateľialne;

4) nie spełniają Jub spełnĺają niedbale swojo obowiązl<i;

5) Ltchyla1ą się od podjęcia nadzoľu autoľsl(iego Iub wyl<onują niedbale obowiązl<ĺ Wynĺl(ające

z pełtr ĺen ia tego iladzoľu.

Wobec powyższego winno się Zwrócić uwagę, ĺż obejmowanie ľobót buclowlanych

zgłoszcnicm z pomĺnięcĺem proceduľy uzysl<ania pozwolenia na budowę może sl<utl<ować
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pociągnięciem do od powĺeclzĺalności zawodowej podrĺiotów pcłniących salnodziclne funl<c1c

tec]rlriczne w budownictwie ilegitymujących się oclpowied rrirrl i do tych funkcji upľawnienlalrlĺ
budowlanyml. Ponadto zadaniem przepĺsów CiolycŻących oĺlpowicclzialności zawodowcj jcst
zapewnienie lrależytego wyl<onywania ol<ľeślonych fu lrl<cjt uczcs^UriJ<a pľoccsu budowlancgo, a

tal<że właścĺwcj jakoścĺ świadczonych usług pľzez wsl<azatrc poclmioty, co znajdujcl
uzasadnienĺe zaľówno W ĺnteľesie indywiĺJ ualrrym, jaI< i publicznylrl. Pľzepisy z zal<ľcsl-t

odpowĺcdzia lności zawodowej w budownĺctwie mają Więc isLotny i bezpośľedni związcl<

zaľówno z obowiązJ<anri, jak i upľawnieniatni uczestlril<ów pľocesu btrclowlilncgo'
Postępowanĺe w sprawie odpowiedzialn ości zclwor1owej w btldowllictwie wszczyĺto się albtl na

wniosek właściwego o rganu nadzoru bud owlanego (art. 97 ust. 1 PľI}utl), a lbo na wniĺlsel< orga n tl

samorzqdu zawotlowego (ort' 97 Llst. 3 PrBud). Uprawlrieri do złoŻerlia wnjosl<u o Zastosowanic
od powieclzia lności zawodowej w budownictwie nio nra 'zwłaszcza inwestoľ, llawcI jeżcli
dostrzcgł, że Zaĺstniały ustawowe pľzesłalrI<i p ľzep ľĺlw;tclze lliil w tylI w'zg'lęĺ)zic

cldpowiedrriego postępowania. Wobec powyższego, Wstępna oce na przesłanel( Z Ź]ľt. 95 PľI]uĺ],

należy do orgallu upľaWnĺclnego do złożelrĺa wnjosl<u o zĹtStosoWanie odpowieclzialności
zawodowej.

Áľt. 231 I(odel<sLl l<arnego ľeguluje I(Westię oclpowieclzialnoścĺ fu nl<cjĺ'l naľĺusza
publiczncgo pľzeI<ľaczającego swoje upľawnĺenia lub llie c1opełniająccgo swoich obowiązl<ów

l)ľzedmiolowe pľzes[Qpstwo może Zostać popełlllone zilľówno w zamiaľze bezpośľe dnim, jal< i

ewentualnym 5. Sprawca pľZestępstwa musi obcjlnować świadomością zaľówno to, że

pľzel<ľacza uprawnienia lub nĺe dopełrria obowiązl<ów, jäk ĺ tO, ž'ĺł dz'izlła swoinr czyI-lclłl lra
szl<odę lnteľesu publicztlego lub prywatnegoo.

W uchwale z 2Ą''01'.'Ż0L3 l:, l I(ZP Ż4/1'Z, ]SNI:(W 2O1':]/2, pĺlz'. 12, SN przyjął, żc: ,,Wystĺ2pcl<

okľeślony w aľt' 2lj1 s 1k.k. należy do l<ategoľii pľzestępstw z J<olll<ľetnep1o lraľażcni;l t.l;t
nĺe bezp ieczeńs two, a Wĺęc mateľialnych, znanriennych s]<ut]<ienl, l(tóryn jcst wystąpienic
triebezp ie czelistwa powstania szl<ody w inteľosĺe publiczIrym ]ub plywatnym,,'

Nie ulega wątpiiwoścĺ, że do pľzypisanĺa czynu z tlrt' Ż37 s 1 l(k. l<onieĺ:zne jest Llstalelljc
l<onl<ľetnego inteľesu publicznego Iub pľywal-nc8o/ l<tóry został naľażony llŻl

5 zob. rłlyľol< Sąclu Najwyż's?'e1o Z7lutcgo 2013 l:, WÁ 1/13,

ó zob' 1lostanowicnic sądu Naj\łyŻszc go z )0 ;:aźc1Licľllil<a 20l2 l... v l<I<2't/12
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]1icbezp ieczeńs two, oľaz ŻWiąZl(u p'|-Życzynowego pomiędŻy p ľu el(ľoczenieln upľawnień lub

lr icclopełtr ĺenienr obowlązl<ów a naľażcniem na n ie bczpĺeczetis two tego inteľcsu.

W oľzccznictwie wsl<azuje się, że przel<roczellic upľawnień ĺlznacza, że ,,podjęte pľZeZ sprawcę

zachĺlwelnjc nie wchodzĺło w zal<res;ego l<ompete ncji i rówl'locześnie wskazania na powiązanie

ĺbľllralne i mcľytoľyczllc Z tyn1i l<onrpctencja}ni, a nloże to z reguły zachodzić tyll<o w ĺlziedzinic
tcj ĺiz-lałaJności służbowcj ĺ obcjnlować tylko ĺ'c czynności, I<tóľe nrają cl'laľal(tcľ służbowy i

ĺlotyczą osób lub clóbl; w stosLlll]<u clo l<tóľych sprawca występuje jal<o ľunl<cjonaľiusz

pulrJiczny, jcdnal< pľzekľoczetrio upľawnĺcń nrożc tal<że polegać na pocljęciu dzlałalria

wprawdzĺĺ: w ranraclr l<onrpetencjĺ, lccz niozgodnie z pľawnymĺ waľunl<anri pocljętej pľzez

ĺ'u lr l<cjo n a ľiusza pu blicznego czyll n ości7"'

Należy wsponlrrieć, iż n iedopełnielrjem olrowĺązl<ów będzie niedokolranie czynnoścĺ, l<tóľa

lrależy clo kon]petcncji danej osoby i l<tóľej dokonanĺe w danej sytuacji było obIigatoľyjne' W

oľZccznictwic wsl<azuje sĺę, że obowiąZki fu nl<cjo nariusza publicznego ľnogą mieć chaľal(teľ

ogólny (ĺlotyczyć wszystl<ich lunkcjorraľiuszy publicznych lub ol<ľeślonycli ich kategoľiĺ),

szczeg'ólny (doĹyczyć danej słLrżby, np. Policjĺ) oľaz indywidualny (dotyczyć konl(ľctnej osoby]B.

Winno się 'zwrőcić uwagę, iż Ilľzel<ľoczclrie upľawnicń lub nledopcłnienie obowiązków, l<tóľc

lrie lraľażało inteľcsLl publĺczllego )ub pľywatnegcl na nteb ezp ieczcństwo, może być

cwentuallric pľzcsłanl<ą o d powiedzlalnoścĺ służbowej czy dyscyplinaľncj.

IlczLrItatcln 1rowyższcgĺl jcst stWĺcl'd7cllic iż, llic wnicsicltic pľ7cZ ol'Bal] spl'zcciwu w

związl<u zc zgłoszenicn fobót' dol(ollany:m pr7'e,Ż wyl<onawcę, \^/ sytuacji, gdy wymagane jest

uzysl<anie pozwolenia ľla budoWę, może zostać potfal{towane jako niedopełnicnie obowiązl<ów

przcwidzianc w aľt. 2l] 1 l(oĺle]<su J<aľneg'o.

I(onl<ludując, wobcc 1lowyższyĺ:h l'ozwa'ż'ań podkľeślić rlależy, tż' w analizowanym

przypadku istnieje lrlożJiwość zal<waljíil<owania działań inwestoľa, wyl<onawcy l inżynicra

]<ontľal<tu jal<o czylr Wypcłniający dyspozycję art. 90 oľaz aľt' 93 pl<t 4., a osoby pełnĺącc

sanroclziclne filnl<cje tcchnicZllc mogą zostać pociągnięte do odpowicclz ialności dyscyplinaľnej

pľzcwidziane; W aľt.95 l)rI]ud. l)onädto fulrl<cjonariusz publiczny nie clopcłnlający swoĺch

obowlązk(lw podle ga od p owiedzialn oścl pľzewidzĺanej w aľt. 231 k'k. Niedope łnie rrienl

obowiązl<ĺiw Jest nic wniesiĺ:nic p|zez organ spľzcciwu w związl<u ze zgłoszeniem robót

7 nl1l19[ e'1{g NaiwyŹs7-ego z. c]llia z c1nia 8 nlaia 2007 ľ', lV l(l( 93107

N zoll, rr,),ľolĺ Saclu Nrtjrł'yŻszcgo z 4 l'l'la'1il2016 Í.' V l(l< 388/l5.
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dol<onanytn pľzez wyl<onawcę, W sytuacji, gdy wynlagarre jest uzyskänle pozwolenia lla
bud owę.

V. Możliwość uznalria wydatl<ów za nicl<walifil<owalnc.

Wskazać rlależy, i'Ż ľealizacja pľzeclmiotowej jnwestycji dolinansowana jest ze śľocll<ów

poclroclzącyclr z budże|u Ulrii liuľopejsl<ĺej w ľalnaclr Progľamu opeľacyjncgo Ilrĺr-astľul<tuľa i
Śľociowisl<o na ]ata 20!Ą'-2O20 '

Warunl<ĺ i proceduľy dotyczące l<walifi l<owa llrości wydatl<ów clla pľoje]<tów

współfilransowaIrych w ľamach ww. Pľogranru ol<ľeślają Wytyczłle w zakresie kwalilikowotľlości
wydatków w ramach Prouramu Operacyjnego lnfrastru ktu ra
i .środowisko na lata 201.4'- 2020 (zwane daiej ,,Wytycznynli,,) '

W z'wiązl<tl z fztl<tem, iż przedmiotowy pľojel<t jcsľ ws p ółĺĺrra l1sowa lly z buĺjżotu [Jnij

Euľopejskiej, to WsZyst](ie wydatl<l ponosZone w ramach jego realizacji podlegają ocelrie
kwa]ĺfi]<owalno ści przez InstytuCję Zaľządza)ącą, W tynl pľzypad]<u Celrtľum tJnijnyclt
Pľojel<tów 'fľa nspo rtowych (zwane clalej ,,CUPl."J.
: 0cena l<walifil<owa]ności wydatl<u polega na ana]ĺzie zgoclności ]ego ponjesienia

z obowiązującynli pľzepisami pľawa unijnego i pľawa l<ľajowego, clecyzją w spľawle
ŻatWĺeľdzenia wl<ładu ĺ'inansowego na rzecz' dużego pľojel<tu, umową o dofinansowanle
i Wytycznymi oraz innylni dol<unentanrĺ, ĺlo l<tóľych stosowania beneficjent zobowĺązał się w
ulnowie o doÍlnansowanie' Ocena l<wallli]<owalności ponĺesionego wydatku dol<onywana jcst
przede wszystl<im w tľal<cie ľealizacji pľojel<tu popl.7,ez weľyl,ĺkację wnĺosl<ów o płatność
beneĺ'ĺcjenta oraz w tľal<cie l<ontro]i 1rľojel<tu, w szczegóIności l(ontľoli w tnicjscu ľcalizacjĺ
pľojel(tu ]ub sicclzibie bellcficjenta' Nierrinic;, l'l:l otapic oce lry wniosJ<u o cloĺlnansowtln jc

dol<onywana jest ocena l<walĺfi]<owalności plalrowanyclr wycl;ltl<ów, l)ľzyjęcie ĺlallego pľojel<t'u

do ľealizacji i podpisanie z benefĺcjentem umowy o dofinansowanie rlie oz,nacza,że Wszystl(jo
wydatl<i, l<tóľe benefĺcjent pľzedstawĺ we wnĺos]<u o płatność W tľaI(cie ľealizac.1i pľo1eklu,
Zostaną poświadczone, zľcfundowane lub ľozlĺczone [w przypacll<u systemu za liczl<owego-)'

Ocena kwa]ifil<owalnoś ci ponĺesionych wyclatl<ów jest pľowadzona tal<że po zal<ończenĺu

ľealĺzacjl pľojel<tu w zal<ľesie obowiązl<ów nałożolrych na bcneficjenta LlmowŹl o

dofinansowanĺe oľaz wynil<ających z pľzepisów pľawa.
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Zgoc'lnie z podľozdziałem 6'Ż Wytycznych, Wydatl<iem l<walifil<owalnylrr jest wyclatel<

spełniający łączn ie następująCe warunl<i:

a) został fal<tycznie ponĺesĺony w o]<resie wskazanym w umowie o dofinansowa tr ic, z
zachowanietn waľun]<ów ol<ľeślonych w podrozdziale 6.1,

b) jost zgodny z obowiązująt:ymi przcpisamĺ prawa unijnego oraz pľawa l(rajowcgo, w tym

pľzepisami ľegulującynri udzjelanie potxocy pubIicznej, jeśli mają zastosowanie,

c) jĺ:st zgoclny z I'OliŚ fl'ľogranl operacyjrry Inlľastľul<tuľa i Śľĺlclowisl<o) i SZoOP

fSzczci',ółowy opis Osi l) ľio rytctowychJ,

cl) został uwzględnĺorry w zal<ľesie ľZeczowym projel<tu zawaľtym we wnios]<u o

clofinansowanie,

e) został poľliesiorry zgoclnic z pclstallowic.nialni umowy o d o filra nsowalrie,

ÍJ ;cst niezbędny do ľcalizacji celów pľojel<tu ĺ L ostał poľrĺesiony w zwi;1zl<u z rea|izac)ą

projcl<tu,

gJ został dol<onany w Sposób pľzejľZysty, rac;onalny i efel<tywny, z zachowanĺcln zasad

uzysl<iwania najlepszyclr efel<tów z dalrych lral<ładów,

h] został nalcżycĺe udol<umentowany, zgodnie z wymogami W tym Zal(ľesie o)<ľeślonymi w

Wytycznych i Zalĺ:ccniach w zal<ľesiĺ: wzclľu wlriosl<u o płatrrość benelicjenta w ľamac}r

PoliŚ zOLĄ-2O2O,

i) został wyl<azany we wniosl<u o płatność beneficjcnta zgodnle z wytyc'Znymi w zal<ľesie

waľulrl<ów gľotrradzenĺa i pľzel<azywatlia danyclr W postaci elel<tľorricznej i Zaleceniami w

zal<ľcsie wzoľu wnĺosl<u o płatność beneficjenta w ľamach PoliŚ 20ĺ4-zoz0,

j] dotyczy towafóW dostaľczonyclr lub usług wyl<onanyclr Iulr ľobót zľea lizowanyclr,

w tym Żallczel< clla wy)<onawców, Z 7'ast|zeżenie ln pl<t 4 podl'oz'działu 6'4,

l<) jcst zgodny z il-lnymi waľunl<anrĺ uznania go za wydatek l<walĺfil<owalny ol<reślonynli w

Wytycznyclr, SZ0()I), ľcgulalninic l(onkursu lub dol<umentacji dotyczącej projektów

z?,łaszanyc|1w trybie p ozal<o lrl<uľsowytn,

Przenosząc powyższc na gľunt przcdmiotowej opĺniĺ pľaWnej, to zdanieI-n opinĺującego,

llrając lla wzglęĺlztc dokonaną W pl(t II1 analizę pľawną w zal<ľesie pľzepisów Pľawa

l}udowlanogo oraz l<onieczności Llzyskania pozwolenla na budowę,

a tym sarnyln bra]<u nroż]iwości pľowadzenia ľolrót na ZgłOszenie,l<luczowe znaczenĺe będzie

lnjztła pľzcsłanl<a ol<ľeś]ona w Wyl:ycznych 6.2 pkt 3b), tj. zgodnośĆ wydatl<u
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Z pľZcpisamĺ pľawa ]<rajoWego. Sl(oro' Zgodllie Z pľŻepisami Pfawa l}rrc1owlanego

w ramaclr przedmiotowego pľojel(tu nie nra moż]iwości pľowadzclria robót na Zgłoszcnĺe, a
Wykonawca mlmo tego Ľo czyl1i, to działa wbľcw przepisom prawa l<ľajowego, a co Ża tym idzic
istnieje duże prawdopodobieństwo uznania wyclatl<ów w tyI'n zal<resie za niekwaiifĺl<owa]ne 

'

Pľzesłanl<a zgodności działania z przepĺsamĺ pľawa l<ľajowego jest wszal< wpľost wymietliĺltra
jal<o pľzesłanJ<a pľzy ocenie l<waIifil<owa]ności w zal<ľesie wydatl<ów

Jednocześnie należy zwl'ócić uwagę na szczegóIne obowĺązki wymlenĺone w Wytyczllych
w zal<ľesĺe ľobót budowlalrych ľeaIizowanych w ľalnaclr ĺlofinansowania z budżctu tJE.

0bowĺązl<i te zostały szczegółowo opĺsane w podrozdziale 7'(-l. Istotne zlraczenĺc ĺllĺl
pľzedľniotu nilliejszej opinii nra pl<t 9, zgoĺlnĺe z l<tóľyrn: ,lloboĘ_b u clow la lle p_OW]Jw-hyś

prowadzone zgodnie z, obowiqzujqcym prawenl' w tynl w szczególlfości zgodnie z ustawq Pro.wo

bttdowlane. Należ4l zwrócić szczegóInq Ltwa!)ę, na zg1oclllość Z pr?'episatlli w nĹ:Stępujqcych

obszaraĺ:h:

a) rozpoczęcia robót budowtanych na podstawie ostatecznej i wożnej decyzji o

1lozwoleniu na budowę Iub zgłoszenia właścÍwemu organowi z zastrzeżeniem robót,
które nie wymagajq takiej decyzji lub zgłoszenia (..'),,
Wytyczne wpľost odnoszą się do sytuacji, l<tóľa ma nrlcjsce w pľzcdstawjonym St.l]lic

fal<tyczrryrn t nal<azują zwracać szczegóIną uwagę na l<onieczność r<lzpocz'ęcia ľobót, zgoĺlnie z
l)ľawom 13udowlanynr' Jak już zostało wcześniej ustalolrc, ľoboty buclowlarre dol'ycza1ce

pľzedmiotowej inwestycji bezwzględnĺe wymagają uzysl<ania decyz.ji o pozwoleniu na budowę'
W związl<u z powyższym, ľozpoczęcic rob6t przez' Wyl<onawcę bcz upľzedniego uzysl<ania

odpowicdniej decyzji jest działaniem rriczgocllrym z pľawem/ a tyn] samym wbľew zasadolłl ĺ
pľoceduľom ol<ľeś]onym w Wy ty czny clt'

NaIcży zauważyć, ż'e zwied,zy opiniującego wynil<a, żc ll.Westor będący stroną umowy o

doĺjnansowanĺe, l(tóľy jeSt Beneficjentem śrocll<ów euľopcjsl<ich, a tylrr samyln jes t obowĺązalry
do stosowania Wytycznych, lna świadomość tlziałanĺa WyI<onawcy wbľcw pľzepĺsom Pľawa

Budowlanego, a jedtrocześnie w żaden sposób nie reaguje na to. W ocenie Opiniująccgo tal<ie

zaniec]ranie Ze strony Inwestoľa wpływać będzic tym bardzicj nĺel(orzystnie na jego sytuację

pľawt'lą, w l<ontel<ście ocerry l<walifil<owa]ności wydatl<ów prZeZ InstytuCję Zaľząctzzljącą.

I(onsel<wencją uznanja wydatl<u za ntel<wa]ifil<owalnc jesĺ: l<onieczność poniesictlia
tal<ich wydatl<ĺiw we własnym zal<resie pľzcz Benefĺcjen|a [pocIľozdzĺał 6'3 pkt 3 Wytycz]1ych)'
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Poclstawę ĺ-l o ľozlĺczenia wydatJ<ciw ponoszonych w ramaclr pľojel<tów stanoWi wtrioscl<

o płatlrość' Irrzed wypłatą wniosl<owanej l<wot}r każcly pľojel<t podlega l<ontľoli' w wynil<u

któľelUo2e dojść do Wstrzymania wypłaty częścl Iub Całoścĺ Wnĺosl<owanei l(Woty. W związl<u

'z powy'Ższyl'l"l bez wątpienia CUPT podda l<ontroli sposób wydatl<owania środl<ów, z

uwzględnienĺem wszystl<iclr przesłancl< wyllrionionych w Wytycznych, a w szczególności

s 1losób pľowaclzenia ľobót budowlanych'

lłeasumując, ws]<azać rlzieży, Że w pľzedstawionym stanic l'al<tycznym ishiieje duże

pľawclopodobieństwo uznalria wszystl<iclr wydatl<ów związ.anych z pľowadzcnĺem ľobót

buclowlanych bez uzysl<alria decyzji o pozwolr:nĺu na budoWę za niel<wa]ifi]<owalne. Decyzję w

tyln zal<resie podejmujc CtJP'll po clol<ollanlu anallzy całol<ształtu okoliczności oľaz oceny

ľcalizacjĺ pľojel<tu Zgodl]ic z zasaclami i pľoceduľami Wytycznych' Mając jednak na względzie

clziałallic Benefic;enla wbľcw pľzepisom prawa, a także fakt, iż Bcnefic.]entem jest spółl<a z

wiĺ2kszoścĺowym udzĺałern Sl<aľbu PaIisl"wa oľaz sl<alę llaľuszeli, tľudno uzlrać jal<ĺckolwiel<

o]<o]lczności pľzemawiające na l<oľzyść 13elieficjenta.

VI. Inlre zagľożcnia związalre Z pľezcntowanym stanem falĺtycznym i pľawnynr.

W 1lle ľwszcj l<olejnclści rla\e'Ży zwróclć uwagq, iż ľozpoczęcie, jal< ľównież pľowadzerrie

robót buclowlanych bez wymagancgo pozwolenia na budowę wiązać się może z zastosowanieln

p'!-l'ľl o|gan nadzoľu budowlalrego ol<ľeślonych upľawnień przcwidzianych W Pr]]ud tj.

Zgodnĺe z aľt' 50 PľBud oľgatr tradzoľu budowlanego Wstrzylnuje postanowicnieln

1lľowaclzelric robót budowlalrych wyl<onywanych bcz wymaganego 1lozwolenia na budowę oľetz

pľowadzot-tych na podstawĺe zgłoszenia Z naľuszeniem aľt. 30 usl, L PľI]ud. W postanowicniu

o wstrzymanĺu ľobót budow]anych organ winien:

1J podać pr't'yc'zynę wstľzylnatria ľobót,

2] Lrstalić wynra6;ania doLycząc.e nie zbędnych ',1abezpiecŻcn'

W postanowielriu lllożna nałoż'yć obowiązck I] rŻcds tawienia, W tcľlninie 30 dni od dnia

ĺ-loręczcnia posta]lowicnja, il1wcr1taľyŻacjiwyl<clnallyclr ľobót budowlanych lub oĺ1powiednicll

occn technicznych bądź el<speľtyz. Postanowienie o WstľZymaniu ľobót budowlanych tľacĺ
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Ważność po upływie 2 miesięcy od dnia doľęczenĺa, chyba że W tynr teľnrjnie ŻostŹlllie wydall:l
decyz,ja, o l<tórej lnowa W aľt' 50a pl<t 2o albo W aľt' 51 uc!' 110.

Ws]<azać ľównocześnĺe należy, iŻ pľzed upływern ĺiwóch micsięcy ocl dnia wyĺjania
postanowienia, o l<tólym lnowa W aľ!' 50 ust, ]., oľgan naclzoľu buciowlanego w drodze ĺ1ecyzji:

1) nakazuje zanĺechanĺe dalszych ľobót budowlanych bądŹ ľozl:ióľl<ę obic]<tu budowlanego lrrb
jego części, bądź dopľowadzenie obĺel<tu do stanu popľzedniego albo

2] nakłada obowĺązel< wykolrania o)<reślonych czynności lub robót buclowlarrych w cclu
dopľowadzclrla wyl<onywanych ľobót budow]allych do stanu zgodncgo z pľawom, ol<rcślając

teľnrin ich wyl<onania, albo

3) w pľzypadku ĺstotllego odstąpienĺa od zatwicľtlzo lrcgo pľojcklu buclowlancgo lub innych
waľun]<ów pozwolenia na budowę _ nakłada, okrcślając teľlnin WyI(onania, obowiązcJ<

sporzz1dzenĺa iprzedstawiellĺa projektu budowlalrcgo zzllrrielll-lĺlgcl, uwzglęclnia jącc3tl ztlliatly
wynĺl<ającc z dotychczas wyJ<onanych ľobót budowlaIrych oľaz _ w ľazie potľzeby - wyl<onania

okľeślonych czynności lub ľobót budowlaIrych w celu clop ror,vä Ĺlzenĺa wyl<olrywanych ľobót
budowlanych do stanu zgodnego z prawem.

I)o upływie teľl'ninu lub na wniosel< inwestoľa, oľgan nacizoľu buclowlanego spľawclza
wyl<onallie nałożol-tyclr czynności Iub ľobót budowlarrych w celu clopľowac1zenia

wyl<olrywanych ľobót budowlanych do stanu zgodrrego 
', 

pľawo}n iwyclajc decy,z)ę:

1] o slwierdzerriu wyl<onania obowĺązl<u albo

2) w przypadl<u nĺewyl<onania obowĺązku - nakazującą zanjechanie dalszych ľobót
budowlanych bądŹ ľozbióľkę obiel<tu lub jego czĺ2ści, bąĺ|ź cĺoprowaclzenie obiel<tu clo stanu
popľzcdniego'

I)o upływĺe teľmjnu lub na wnioseI< inwcstoľa, oľgan naclzoľu buĺ1owlanego spľaw6za
wyl<onanĺe obowiązl<u spoľządzenla i pľzeclstawicnia pľojektu buĺ.lowlanego zamieltllegc-l,

9 AľL. 50a fNalĺaz.altie ľozbíciľl<ĺ'] oľgan nadzoľu budowlancgo w pľzypacll<u wykonywania ľobĺlt bllClowlan),ch - pcllllinlo
wsĹľZyInan ja ich wyI<onylvania 1lostallowien iet'n:

l) o lĺlóľylll I]]owa w al[. 48 tlSĹ. 2 oľaz w aľĺ.49b Llst' 2 - nal<aztlje. rł clľoĺlzc ĺĺecyzji, ľozbióľl<ę obicl<ttl bLlclorvlancgo
lLlb.jego części;

2) o któľynl l1]owa w alt' 50 ust' l -naI(aZU.je, rv clľoclze clecyzji, I'ozbióľlĺę części obicl(Ĺtl lrtlclowlancgo rv1,lĺollłllcgcl 1lĺl
- doľęczenitl |)ostanowienja albo clopľowadzcnic obicĺ(lu budowlallcĺ]o do slanu po1lľzcc1nicgo'

|0 Aľt' 5 l 1 Dopľolł,adzcn ic clo zgoĺlności z pľawen]
l' Pt'zed uplywenl 2 nliesięcy oc1 clnia rvydania postano\\/icnia, o l(Ĺórynl nlo\\/a W aIĺ' 50 usĺ' I' oľgan lraĺ1zoľLt

bLldowlancgo rł, cll oclzc dccyz,ji:
l) nakaztlje zanicchanie clalszych ľotlóĺ bLlcĺolvĺan),ch b4clź ľozbióľl<ę ol)icl(lLl btl(Iowlancgo lLlb _jcgo części. bąt1Ź

ĺio1lľolvac1zcn ie obicl(nl do stanu po1rľzcdnicgo albo

ľobót butlorvlanych cĺo sĹttltLl zgoclncgo Z Pľa\!cl]], olĺľcślając teľl]li!l ich wylĺollania, albĺl
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uwŻględ l]ĺa jącego Zmĺany Wyllil(ające Z dotychczas Wyl{onanych ľobót budowlanych oľaz - W

ľaZie potrzeby - Wyl(ollaniä ol<ľeślonych czynności lub ľobót budowlanych w celu

clopľowadzenia wyl<onywanych robót budowlanych do stanu zgodnego Z pľawem ĺwyclaje

dccyzję w spľawie zatwĺcrdzenia pľojel<tu budowlanego i pozwolenia na wznowĺcnie ľobót

buclowlanych albo - jeżeli budowa została zaI<ończona - o zatwieľdzeniu pro;el(tu budowlanego

zanlicnlregĺl.

W pľzypadl<u niewyl<onania W teľl'nlnie obowiązl<u spoľządzenia i przedstawienia

pľojel<trr budowIanego Z.ln]iel1nego, uwzględ n iającogo zmialry wyIril<a;ące z do[ychczas

wyl<ol'tanych robót budowlanyclr oľaz - w ľazie potľzeby - wyl<oľlania ol<ľeślonych czynności

]ub ľobó| brrclowlanych w celu clopľowadzenia wyl<onywatryclr ľobót budow]anyclr do stanu

zp;odľlego Z pľawcm/ oľgatl lladzoľu buĺlowlanego wydaje decyzję nal<azującą zanicchanie

ĺlalszych ľo]rót buclowlanych hądź ľozbĺóľl<ę objel(tu lub jego części, bąclź dopľowadzenie

obicl<tu do stanu popľzednicgo.

Iłeasumują wsl<azać należy, iż. w pľzedmiotowcj spľawie oľgan może postanowić o

WstľZyn]anĺu pľowĺłdzonych ľobót buclow]al'lyclr na clwa t'niesiące od dnia odbioľu

l)l)st'll)oWicll j3 ĺw tyln czaSic możc:

1] nakazać zallicch;ll-lic clalszych ľobót buc]owlanych, ľozbiórl<ę obic]<tu budowlarrcgo lub jcgo

czĺ;ści, doprowaclzenĺc obiel<lu do stanu popľzednjcgo albo

2) rlałożyć obowiązek wyl<onanĺa ol<reślolrych czylrlrości lub ľobót budowlanyclr w celu

dopľowadzĺ:nia wyl<onywanych ľobót budowlarrych do stanu zgodncgo Z pľawcm, ol<ľeślając

tĺ:ľmin jch wyl<onalrla,

3) w pľzypadku istol-nego odstąpicnia ocl zatwieľdzonego projel<tu budowlalrego lub itrnyclr

waľunl<ów pozwolonia na bucĺowę _ llzlłoŻyć obowiązel< spoľządzenia i pľzedstawicnia

pľojel<tu budowlanego zanrĺennego, uwzględ niającogo ztniany wynil<ające z doLyclrczas

wy)ĺonaľlych ľobót budow]arlyĺ:h oraz - w raz'ie potrzeby - wyl<onania ol<reślonych czynnoścĺ

lrrb ľobcit budowlanych w celu ĺlopľowadzcnia wyl<onywanych robót budowlanych do stanu

zgodnego Z pľawe m.

'lhkio postępowanie, zwane postępowaniem napľawczym, ma na celu wyelinrinowanic

nĺcpľawiĺ1łowości11. (]elcrl poslępowania tocZącego się na podstawie aľt.50 i5L l)ľBud ;est

d o 1lrowaclzĺ-.n ie obicktu buclowlancgo ĺlo stzrlru zgodnego Z prawem, co należy rouumieć jal(o

]|u'yľol< Naczclllcgo sądtl Adlninisllacyjncgo z clnia 19wľz'cśnia20l8ľ.'lI osl(3364/l7.
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stan, W któľym ľoboty budowlatre nie będą pozostawały w l<olizji z przeplsami pľawa, W
szczególności prawa budowlatrego szeroko I.oZu tn ianego 12.

Wyłącznĺe na margĺnesie z'aznaczyć należ.y, iż pľzepĺsy äft' 50 PrBud znajciują

zastosowanie do samowolnĺe realizowanych ľobót buclowlanych w pľzypadl<ach ĺnnych niż
ol<ľeślolre w aľt. 4'B ust' ]. ĺ art.49b ust. ]- PrBud oľaz tych wszystl(ich ľobót budowiaIrych, l<tórc

wyl<onywanc są w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ]udzi lub mĺenia

bądź, zagrożenie d]a środowis]<a, albo prowadzone są w sposób jstotnie oclbiegający ocl usta]cri

iwaľunl<ów ol<ľeślolryclr w pozwolenĺu na buĺlowę, pľojel<cie buclowlanym lub pľzepisach

pľawa, bądź wyl<otrywatre są na podstawĺe nieprawiĺ1łowo dol<onaneg o zgłosz'en]a (z'

lraruszeniem aľl". 30 ust' 1 PľBud). Wobec powyższcgo w analizĺlwanyllr 1lľzypadl<u nie bęclzic

nrĺał zastosowania ź]rt' 4'B ĺ 49b PľI]ud, gdyż przopĺsy te dotyczą obicl<ttl buclowlaneg'o lulr jcg'o

części, będącego w budowie (wybudowanegoJ bez wylłlagallego pozwoletria na buĺlowĺ2 albo

zgłoszenĺa lub też pomiľno spľzeciwu właściwego w tym zal<resie orĺ]al]u aclnlillistľacjĺ
publicznej.

W dalszej l<olejności wsl<azać naleŻy' iż zgodnie z bľzmienie m aľt' 32 ust' 4a PľBuĺl ,,nle

wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót btĺdowlanych z ľluruszenienl

przepisu art. 2B ust. 1''' Decyzja o pozwolelriu lra wyl<onywanie ľobót budowlalrych nrożc

dotyczyć wyłącznie pľzyszłyc|l z'amierzeń inwes l-ycyjnyclr, llie niożna jcj Żatcm wydawać rnl

odlrĺesien ju do ľobťlt budowlanych )uż z.realizowaĺlych 1:r' Należy równicż z,auważyć, iż zgodnic
z ľegulacją aľt' 36 ust. 1 PľBud, oľgan udzielający pozwolenia na budowę nra obowiązel<, w ľazie
potľzcby, okľeślenia w decyzji n. in. szczegółowych waľulrl<ów zabezpicczeIria teľenu buclowy

l prowadzenia robót budow]anych, jak równleż szczegółowyclr wymagań do|ycz;lcych naclzoľu

na buclowie' Gdyby przyjąć dopuszczallrość Wydanja pozwolcnia na budowę po zal<oIiczcniu

ľobót, co cIemellty ol<ľeślonc W aľt. :]6 l)r]]ud, a pľzewjdzĺane clo zanrieszczenĺa w dccyz1i o

pozwolelriu na budowę, byłyby nieadckwatne do stanu fal<|yczne 8o, a przez to niernożliwe do

wyegzel<wowalria. Nie jest bowiem celem wydania decyzjĺ o pozwoleniu na budowę ani

legalĺzowanie już zľealizowanej inwestycji, anĺ też clol<onanie oceny wyl<onanych robót14.

Zwrócić uwagę należy, iż zrea|izowanie całości pľac budowlanych nic l<onwaliĺiu1e

pozwolenia na budowę. Nic ulega ta](że Wątpliwości,ż'e clecyzja o pozwolcniu na buclowę lrrożc

lĄvyľolĺ Wojcwóclzkiego Sąclu Áĺ1nl in istľacyj nego w Szczccin z c1nia 23 sicľ|lnia 20I8ľ', lI SA/Sz 3I5/l8'
Irrvyl'ok Wojerł'ódzkiego SąĺJLl Äc1nlinisll'acyjncgoWaľszawazclnia30sieľ|lnia20l7ľ'.VlI SA/Wa l029lIó'
|'|zob' rvyľok Naczelncgo Sądu Aclnl in isĺľacyjncgo z 7 gľucjn ia 2005 l:: Il OS t( 285/05, Il OSI( 2{Jó/().5. ll Os l( 9 l0/05 '
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dolyczyć jedynie pľzy52łych z'amierzcn Jnwestycyjnyclr. Dlatego tcż ľeaIizacja ľobót

buclĺlwlarryclr pľzed uzysl<anicm ostalecznej clecyzji o pozwolelriu na budowę, nawet jeżeli nie

została wyl<onana całość tych ľobót, powocluje bezprzedmĺotowość postępowallia wszczętego

wl-liosl<it':nr o pozwolenie na budowę]5. I}ezpľze dmio towość postępowanĺa wywołaľlego

wniosl<iem o pozwolenie na buclowę obIiguje organ ĺlo umoľZenia tego postępowania

stosownĺo do aľt' 105 s L l(I,A' Nie jest bowiem celem wydanĺa decyzji o pozwoleniu lla budowę

logalizowalrie już zľealizowanej inwestycji ani też dokonaIrie oceny wyl<onanych ľobót16.

])rzcnosząc 1lowyŹszc ľozważania lla BruIlt lliniejszcj sprawy ws]<azać nalcży, iż

Wĺ.lpL'ilľeąpł4rs-t-ę]]ują!'doje'allząe'li ľobĺit bez wymaganego Dozy/Q-bnj!_Ąa budowq' njc ma

ľpżllr^Ĺos_c-tj ego uzvsk:rnĺa }ra--rcZp-alzęllu-urc. Oľgan po złożelrlu wlriosl<u o wydanic

1lclzwolelrra lla buclowę Willien Zgodnic r aľl. 105 I(PA umoľzyć postępowanie. Podl<ľeślić należy,

iż pozwolenĺc na budowę w żaclcl-l sposób nie możo Służyć legalizowanĺu już zľcalizowanyclr

robót'

Nie bez znaczenĺa l]ozostaje ľównież ol<oliczność, ĺż Wyl<onawca dol<onujc zgłoszcnĺa

ľobót Ira poclstawle aľt' 30 ust. ]. w zw. z art' 29 PľBud' Z posiac'lanych przez Opiniującego

illfoľnlacji wynil<a, iż ľozpatľując pľzedlliotowe zgłoszcnia Wojewoda nie wnosił spľzeciwu.

Zgłoszenie wyl<onaľlia ol<ľeślollyclr fobót budowlanych i bľal< spľzcciwu właścĺwego oľganu co

clo zasady wyłąc'za usta]enie, żc ľoboty lc były wyl<onywane W waľu n]<aclr uzasad niają cych

stosowanie aľt. 4'B albo 50 i 51 PľI]ud, clr}rba' że ľzcczywistvIn zamiaľeln inwcstora iest

obejścic przepisów o uzysl<anirr Dozw!)!e!üa- na buĺlowę_Obciążanie sl(utl<ami błędnych

clziałań organu aclrninĺstľacji publiczncj (pľzy braku Zamiaľu inwestoľa w za]<ľeslc obejścia

pľzepisów clot. pozwo)cnia na buc1owę) byłoby nie do pogodzenia z zasadą pogłębĺania zau[ania

obywatelj do oľganów władzy publicznej (aľt. B I(PAJ oľaz naľuszałoby zasadę

clcln ol<ľatycznego państwa pľawncgo wyľażoną w aľt. 2 l(onstytucjĺ l1P17' W pľzypadku, grly

Wyl<olrawca dol<orrał 'zgłoszenia Żamiaľu wykolrania ľobót budowlanych dla inwe Stycji, l(tóľa

Wylllaga uzysl<allia decyz1i o pozwoleniu na budowę, a oľgan wadliwic nie wniósł spľzeciwu'

obowiązl<jcnr organu iest wszczęcie postępowania le&alizacyjnego' Oľgan nadzoľu

buĺLsw-]alcgqJ'ar^,urrelLlr-ov4icnl-pdj_ą-ć_w ta!1Ę sytuacji postqpowalric w cclu doLlľowadzenią

|51lĺlľ- wyrol< NaczeIncgo Sądu Adnrinistľac),jncgo z l5 lisĺopada 2000 ľ'. sygn' al(l lV sA lló4l9ĺj.
|ĺ' 70b. \Ą/ylol( Naczelncgo Sąc1u Aclnlinistľacyjncgo u' 7 gľuclnia 2005 l', lI oSl( 285/05;wyľok NSA z 7 gľuclnia 2005 r''
l1 ()Sl< 2B6105 i rvyľok Naczclncgo SąclLl Adninisĺľacyjncgo 7' 7 gl'tlclnia 2005 l'. lI osI( 9i0/05
l1 zoll' rł'Yľolĺ Naczelllcgo Sącltl Aclnl in i'stľacy il"lcgo z' |2ILltego 2008 ľ'. II osK ó04106; lv),ľp|1 \$Ą z 26 nla.ja 20l l ľ''
ll osl( 443lt0.
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]<tóľa w sposób oczywisty narusza nľzepisy ]lLa]e! b!d-Qrľ-r3x-ecoł.

VII. Możliwość działania ze strony Fundacii.

I)ľojekt,,Pa]<t uczciwości" polega na wypracowaniu i teście specjalnych poľozuIlrlel1
(paktóW) lnĺędzy za nlelwiającymĺ, wyl<onawcanri ĺoľganizacj:ilni społecznyml, l<tĺiľych celeln
jest popľawa pľzejľzystości i slanĺlaľdów ľeaJizacji zanlówień publicznych' l(luczowyln
e]en1entem Pal(tu jest umożIiwjenie Lewnętrzllel)lu, społeczIrelłru obsefwatoľowi [W tyln
przypadl<u FunclacjĺJ pľowadzenie monitoľillgu wybranej inwesrycji - ocl chwilĺ ogłoszcIria
pľZctaľgu, docelowo aż do z'al<ończenia inwesLycji' I]]ellrentem pilotażu jest też jdentyl.ikacja i

sygnalizowanie problemów dotyczącycl'l nie ty]l(o l<onl<retnej, obserwowanej illwestycji, a]e też
l<westli baľdzĺej ogólnych, związanychm' in. z działaniem pľawa'

Niewątpliwie w alralizowarrym pľzypadl<tt manry do czynicllia z nadużywalricm
pľocedury przewidzialrej w aľt' 29 i 30 PľBuĺl tj' Zastępowanic pozwolenia lra lruĺlowę
zgłĺrszelrielrl robót olganowi, gdyż pľowaclzona inwestycja wynaga obligatoľyjnie
uzysl<ania pozwolerria lra budowę, jal(o inwcstycja objęta ľegulacją aľt. 29 ust' 3 I)ľI]uĺl.
Regulacja ta prowadzi do powľotu ĺlo zasady ogólnei wynil<ając ej z art'ZB ust. 1 PľBud _
obowiązku uzyskalria pozwolenia na budowę. Powyż'sza ol<oliczność może stalrowić
podstawę do zastosowania represji l<aľnopľawlrej, a także niczależnie od rriej,
od;rowiedziallrości dyscyplinarlrej oľaz wykľoczelriowej. Równĺeż z całą stanowczością
podkľeślić należy, iż PľBud lrie pľzewĺduje instytucji wyclawania 1rozwolclria na budĺrwę
na ľoboty pľowadzorre ówcześnie na podstawĺe zgłoszenia ol ganowi. Nie jcst bowieIn
celenr wydania decyzji o pozwolerriu na budowę ani legalizowanie już zľealizowancj
ĺnwestycji, ani też ĺlo|<onalrie ocelry wyl<olrallyclr ľobót, Reälizacja ľolrót lrltĺlowlatryclr
pľzecl uzyskaniem ostatecztlej decyzjĺ o pozwĺllcnĺu Ira budowę, nawet jeżeIĺ nie zos^tała
wykollalra całość tyclr robót, powoduje bez;lľzcdIrrio towość l'ostępolvania wszc'rlLego
wlriosl<icnr o pozwolenic lra budowę' Bezpľzcdmiotowość postępowania wywołanegĺl
wIriosl<iem o pozwolelrie na buĺlowę olrlĺguje olgan ĺlo umoľzcnia tego l)ostęl)owalria
stosowlric do aľt. 105 s 1 I{PA. Podl<ľeśIĺć należy, iż naclużywalrie pľoceduľy ol<ľcślonei

|3 wyľok Wojeu'óc]zl<iego SącJu Aĺininisll'acyjncgo Pozlań z' ĺ1nia25 kWictnia 2o]8ľ', sygn' al(t I] s^/Po91()/11
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w aľt. 29 i30 PrNud może skutkować uznaniem wydatkőw za niekwalifikowalne w tym

zakresie, gdyż pľzesłanka zgodności działania z przepisami prawa krajowego (w tym

przypadku PrBuD) jest wprost wymieniona iako przesłanka przy ocenie

kwalifikowalności w zakresie wydatków. Wobec powyższego naruszenie procedury

przewidzianej w art. 29 i30 PrBud może być uznane za naruszenie prawa kľajowego.
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