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ANDRZEJ JAKUBOWSKI

Uwagi ogólne
Powodem sporządzenia niniejszego opra-
cowania jest chęć podzielenia się doświad-
czeniami, jakie zebrałem ustalając zakres 
przedmiotowy definicji „budowla”, zawar-
tej w art. 3 pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane1 oraz trudnościami, 
jakie jej brzmienie przysparza w proce-
sie subsumpcji prawnej. Zakwalifikowanie 
konkretnych wytworów działalności 
człowieka do kategorii budowli istotnie 
wpływa bowiem na sprawność procesu 
inwestycyjnego. Przedstawiając własne 

1	 Dz.U.	z	2013	r.	poz.	1409,	ze	zm.	–	zwanej	dalej	„ustawą	Prawo	budowlane”	lub	„Prawem	budowlanym”.

spostrzeżenia chciałbym zwrócić uwagę, 
że owe problemy w przypisywaniu − przez 
organy administracji architektoniczno-
-budowlanej oraz nadzoru budowlanego 
– obiektom budowlanym przymiotu bu-
dowli, niejednokrotnie jest konsekwen-
cją nieprzystawania jej definicji do dyna-
micznie zmieniającej się rzeczywistości 
gospodarczej. W przestrzeni pojawiają się 
coraz bardziej skomplikowane pod wzglę-
dem technologicznym i konstrukcyjnym 
obiekty, których kwalifikacja do kategorii 
budowli, na podstawie kryteriów określo-
nych w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budow-
lane, nastręcza wiele problemów. Przyjęta 
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Pojęcie budowli – problemy definicyjne

Właściwe zakwalifikowanie konkretnych wytworów działalności czło-
wieka od lat przysparza problemów prowadzącym inwestycje budowlane,  
a  przepisy prawa i  orzecznictwo sądów nie zawsze pozwalają rozwiać 
wątpliwości. Uznanie określonego obiektu za urządzenie lub budowlę, 
a zatem, czy stosuje się wobec niego ustawę Prawo budowlane, ma zaś 
zasadnicze znaczenie zarówno z punktu widzenia procedury wszczęcia  
i  zakończenia inwestycji – uzyskania stosownych pozwoleń i  odbiorów 
− jak i ze względu na jego eksploatację. Artykuł stanowi próbę odpowie-
dzi na pytanie, jak ocenić, czy obiekt jest budowlą. Wykorzystano w nim 
wyniki wybranych badań Najwyższej Izby Kontroli z tej dziedziny.
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przez ustawodawcę definicja, w obecnym 
kształcie zachowuje swoją rację bytu tylko 
przy założeniu, że określony w art. 3 pkt 3 
otwarty katalog budowli będzie sukcesyw-
nie uzupełniany o kolejne obiekty. Chodzi 
o takie, których status prawny zyskał po-
twierdzenie w orzecznictwie sądów ad-
ministracyjnych, prezentujących konse-
kwentną linię orzeczniczą; w praktyce nie 
zawsze ma to miejsce. 

W latach 2012–2015 Najwyższa Izba 
Kontroli przeprowadziła kilka kontroli, 
w których kluczowym zagadnieniem wy-
magającym rozstrzygnięcia było ustalenie: 
czy przedmiot kontroli dotyczy budowli? 

W niniejszym opracowaniu przedsta-
wiłem przykłady dotyczące wybranych 
obiektów, których kwalifikowanie jako 
budowli budziło wątpliwości interpreta-
cyjne na tle art. 3 pkt 3 ustawy Prawo 
budowlane. Powodowało to w praktyce 
dowolność i brak jednolitego stanowiska 
organów administracji architektoniczno-
-budowlanej, a także nadzoru budowlane-
go w stosowaniu prawa, a co za tym idzie 
także istotne wątpliwości w dokonywaniu 
ocen kontrolowanej działalności. 

Definicja legalna
Dla właściwego stosowania i interpretacji 
przepisów ustawy szczególne znaczenie ma 
precyzyjne zdefiniowanie najistotniejszych 
pojęć. Definicja legalna jest niezbędna 
zwłaszcza wtedy, gdy jakieś pojęcie w ję-
zyku powszechnie używanym ma wiele 
znaczeń. Chodzi o to, aby norma prawna 
była zrozumiała i jednoznaczna2. Dlatego 

2	 R.	Dziwiński,	P.	Ziemski:	Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2006 r. 

też w aktach rangi ustawowej często za-
mieszczane są artykuły określane jako 
„słowniczek” ustawy. Zdefiniowanie kon-
kretnego pojęcia w słowniczku wprowa-
dza jednolite jego rozumienie, a co za tym 
idzie − zakaz odmiennych interpretacji. 
Należy przy tym pamiętać, że definicje 
zawarte w słowniczku są wiążące jedynie 
w odniesieniu do ustawy, w której został 
umieszczony oraz aktów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie. Nie mają one 
zatem charakteru uniwersalnego, nie od-
noszą się do wszystkich aktów prawnych.

W art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane 
przedstawiono definicję obiektu budow-
lanego, do jej skonstruowania użyto de-
finicji budynku, budowli i obiektu małej 
architektury. Zgodnie z tym. przepisem, 
ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie 
budowlanym, rozumie się przez to budy-
nek, budowlę bądź obiekt małej architek-
tury, wraz z instalacjami zapewniającymi 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uży-
ciem wyrobów budowlanych. 

Stosownie natomiast do treści art. 3 
pkt 3 ustawy za budowlę należy uznać 
każdy obiekt budowlany, niebędący bu-
dynkiem lub obiektem małej architektu-
ry, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, 
wiadukty, estakady, tunele, przepusty, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane 
z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoją-
ce instalacje przemysłowe lub urządzenia 
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techniczne, oczyszczalnie ścieków, składo-
wiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i pod-
ziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbro-
jenia terenu, budowle sportowe, cmenta-
rze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych, elektrowni wiatrowych 
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmio-
tów składających się na całość użytkową. 

Z konstrukcji definicji można wywnio-
skować, że skoro ustawodawca wymie-
niając przykładowo budowle posłużył się 
zwrotem „jak”, to wyraźnie wskazał, że 
katalog obiektów umieszczony w art. 3 
pkt 3 ustawy Prawo budowlane charak-
teryzuje się pewnymi cechami wspólny-
mi, pozwalającymi określić kryteria de-
cydujące o uznaniu obiektu za budowlę. 
Innymi słowy, w świetle ustawy Prawo 
budowlane są nimi obiekty wymienione 
w art. 3 pkt 3 i im podobne. Z definicji 
można też wywieść, że o uznaniu obiektu 
za budowlę decydują: jego wyodrębnie-
nie w przestrzeni oraz trwałe związanie 
z gruntem. 

Teza ta znajduje również potwierdzenie 
w orzecznictwie sądów administracyjnych. 
Z utrwalonej linii orzeczniczej wynika, że 
warunkiem uznania danego obiektu za bu-
dowlę jest jego trwałe związanie z gruntem. 
W wyroku z 3 marca 2009 r.3 Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Łodzi orzekł, że 

3	 Sygn.	akt	I	SA/Łd	1340/08,	LEX	nr	517360.
4	 Sygn.	akt	II	OSK	1099/05LEX	nr	264927.
5 Opracowano	na	podstawie	 Informacji	o	wynikach	kontroli	Ochrona brzegów morskich na Półwyspie Helskim 

i Mierzei Wiślanej,	nr	ewid.	14/2015/P/13/141/LGD,	zatwierdzonej	przez	Prezesa	NIK	4.3.2015.	

„wyliczenie zawarte w art. 3 pkt 3 Prawa 
budowlanego ma charakter przykładowy, 
niemniej wspólną cechą wszystkich wy-
mienionych obiektów budowalnych jest 
trwałe związanie z gruntem”. W podobnym 
duchu wypowiedział się również Naczelny 
Sąd Administracyjny w wyroku z 11 paź-
dziernika 2006 r.4, uznając, że tunel foliowy 
nie wyczerpuje definicji budowli, bowiem 
nie jest połączony trwale z gruntem i nie 
ma jakichkolwiek instalacji. Uzasadniając 
rozstrzygnięcie NSA podkreślił, iż „przy 
pojęciach niedookreślonych takich jak 
budowla, tymczasowy obiekt budowla-
ny, niedopuszczalna jest wykładnia roz-
szerzająca prowadząca do przypisywania 
każdemu urządzeniu nietrwale połączo-
nemu z gruntem cech budowli”.

Sztucznie usypana plaża 
jako budowla
Kluczowym zagadnieniem, z punktu wi-
dzenia realizacji celów kontroli „Ochrona 
brzegów morskich na Półwyspie Helskim 
i Mierzei Wiślanej”5, stało się ustalenie, czy 
sztucznie usypana plaża powstała w wyni-
ku zgromadzenia a następnie rozsypania 
na wyodrębnionej działce piachu, gruzu 
wyczerpuje zakres zawartej w art. 3 pkt 1 
ustawy Prawo budowlane definicji obiektu 
budowlanego?

Bez wątpienia – mając na uwadze defi-
nicje, zawarte w art. 3 pkt 2 i 4 ustawy, 
to co zgromadzono na działce nie jest bu-
dynkiem ani obiektem małej architektury. 



130 KONTROLA PAŃSTWOWA

państwo i społeczeństwo   Andrzej Jakubowski

Rozważyć należało zatem czy obiekt o ta-
kiej strukturze i konsystencji użytego ma-
teriału można uznać za budowlę w rozu-
mieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego.

Analiza cech wynikających z definicji 
umieszczonej w art. 3 pkt 3 Prawa budo-
wlanego, tj. wyodrębnienie w przestrzeni 
i trwałe związanie z gruntem, skłaniała ku 
twierdzeniu, że samo gromadzenie piachu, 
gruzu i innych materiałów w określonym 
miejscu, a następnie ich rozgarnięcie, po 
pierwsze nie stanowi wykonywania robót 
budowlanych w rozumieniu prawa budow-
lanego, zaś po drugie niepowiązanie tych 
kruszyw z żadną infrastrukturą techniczną 
trwale związaną z gruntem również nie 
pozwala na wyczerpanie znamion defini-
cji budowli. Podobne stanowisko wyraził 
Naczelny Sąd Administracyjny w wyro-
ku z 1 lutego 2007 r.6, w którym stwier-
dził, że „nasyp składający się z odpadów, 
gruzu i ziemi o powierzchni około 1 hek-
tara i wysokości ponad dwóch metrów nie 
jest budowlą z powodu braku cech tech-
niczno-użytkowych oraz instalacji i urzą-
dzeń”. W uzasadnieniu orzeczenia NSA 
stwierdził: „Gromadzenie gruzu i innych 
materiałów odpadowych nie jest również 
pracą polegającą na przebudowie, mon-
tażu, remoncie lub rozbiórce obiektu bu-
dowlanego”. 

Podniesione wyżej argumenty skłoniły 
do stwierdzenia, że sztuczna plaża usypana 
w opisany wyżej sposób nie jest budowlą. 
Zastrzec tu jednak trzeba, że twierdzenie 
to dotyczy tylko sytuacji, gdy plaża powsta-
ła na skutek rozgarnięcia nagromadzonego 

6	 Sygn.	akt	II	OSK	813/06,LEX	nr	327399.

piachu, gruzu i odpadów, bez konieczności 
uprzedniego wykonania robót budowla-
nych czy też dodatkowej infrastruktury 
technicznej trwale wiążącej tę plażę z grun-
tem i wyodrębniającej ją w przestrzeni. 
Innymi słowy, budowlą nie jest sztucz-
nie utworzona plaża, usytuowana np. na 
parkingu, kempingu lub też w centrum 
miasta, jeśli proces jej usypania polegał na 
nawiezieniu i rozsypaniu na określonym 
terenie mas piasku, aby służyły użytkow-
nikom doraźnie (sezonowo), a po sezonie 
może zostać łatwo zlikwidowana. 

Należy mieć jednak na uwadze, że pod 
tym samym pojęciem – „sztucznie usy-
pana plaża” − w języku potocznym może 
kryć się obiekt o zgoła odmiennej struk-
turze technicznej, który również należy 
przyporządkować do określonej kategorii 
obiektu budowlanego. Będzie to zarówno 
obiekt, powstały w wyniku rozgarnięcia 
na określonej przestrzeni zgromadzonego 
piachu, jak i ten powstały w wyniku robót 
budowlanych – o których mowa w art. 3 
pkt 7 ustawy Prawo budowlane, polegają-
cych na „powiększeniu obszarów lądowych 
poprzez nawiezienie, rozplantowanie ma-
teriału ziemnego na obszarach nieposiada-
jących oznaczenia geodezyjnego, prowa-
dząc tym samym do podniesienia rzędnej 
terenu na terenie wydzielonej działki”. Czy 
tak usypana plaża będzie wyczerpywać 
definicję budowli? 

Po pierwsze, należy zauważyć, że w oma-
wianym wypadku sztucznie usypana plaża 
powstała w wyniku wykonania prac pole-
gających na przemieszczaniu mas ziemnych 
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za pomocą maszyn budowlanych, ich trans-
porcie, rozplantowaniu, wskutek czego 
doszło do utworzenia homogenicznego na-
sypu, prowadząc do podwyższenia rzędnej 
terenu ponad lustro wody. W efekcie do-
szło do powiększenia powierzchni działki 
o teren stanowiący do tej pory grunt pokry-
ty wodą i uzyskania płaskiej powierzchni 
większej od dotychczasowej. Zakres wyżej 
opisanych prac, towarzyszących usypaniu 
plaży, wyczerpał przesłanki definicji robót 
budowlanych, określonej w art. 3 pkt 7 
ustawy Prawo budowlane. Podkreślenia 
wymaga, że roboty te doprowadziły do 
poszerzenia plaży, a tym samym do nad-
budowania jej w stosunku do naturalnej 
linii brzegowej, powodując wyodrębnie-
nie obiektu w przestrzeni i jednocześnie 
trwale łącząc go z gruntem. Tym samym 
utworzono obiekt budowlany, o którym 
mowa w art. 3 pkt 3 ustawy, tj. budow-
lę stanowiącą całość techniczno-użyt-
kową. W świetle omówionych powyżej 
cech budowli trudno mieć wątpliwości, 
iż ten obiekt nie wyczerpuje definicji. 
Na potwierdzenie słuszności powyż-
szego wywodu można przywołać wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gliwicach z 10 lipca 2008 r.7, w któ-
rym stwierdzono, że „wykonane roboty, 
polegające na nawiezieniu ziemi i kamieni 
z innych działek w celu zmiany niekorzyst-
nego ukształtowania terenu i powiększe-
nia części płaskiej, stanowiły budowę bu-
dowli ziemnej w rozumieniu art. 3 pkt 1 
lit. b i pkt 3 Prawa budowlanego. Chodziło 
bowiem o celowe działania, polegające 

7	 Sygn.	akt	II	SA/Gl	55/08,	LEX	nr	1047153.

na przemieszczeniu mas ziemnych przy 
użyciu zmechanizowanego sprzętu bu-
dowlanego, co dokumentuje znajdujący 
się w aktach postępowania materiał foto-
graficzny. Proces ten ukierunkowany był 
na osiągnięcie konkretnego celu, który 
wskazał organ odwoławczy − powiększe-
nie części płaskiej działek. Tymczasem 
nasyp ziemny zrealizowany w określonym 
celu stanowi całość techniczno-użytkową 
o określonej konstrukcji i funkcji użytko-
wej, nawet jeżeli nie ma dodatkowych 
instalacji czy urządzeń”. 

Jak zatem wynika z wyżej opisanych 
przykładów, występujący pod tym samym 
pojęciem obiekt potocznie nazywany 
„sztucznie usypaną plażą”, w zależności 
od stanu faktycznego, w świetle tych sa-
mych przepisów ustawy Prawo budow-
lane raz wyczerpuje znamiona definicji 
budowli i wymaga decyzji o pozwoleniu 
na budowę, innym razem nie. Dlatego 
tak ważne jest rozpatrywanie cech kon-
kretnego obiektu w świetle tych, które 
ustawodawca przypisał każdej budowli, 
tj. wyodrębnienie w przestrzeni i trwałe 
związanie z gruntem.

Stacja bazowa 
telefonii komórkowej
Dynamiczny rozwój usług łączności bez-
przewodowej pociągnął za sobą koniecz-
ność zapewnienia odpowiedniej infrastruk-
tury teletechnicznej dla sieci łączności bez-
przewodowej. Jednym z podstawowych 
elementów wspomnianej infrastruk-
tury teletechnicznej są stacje bazowe 
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(przekaźnikowe) telefonii komórkowej, 
które emitując pole elektromagnetyczne, 
zapewniają łączność pomiędzy terminalem 
ruchomym (np. telefonem komórkowym) 
a częścią stałą sieci telekomunikacyjnej. 
W rezultacie można zaobserwować na prze-
strzeni ostatnich lat znaczny wzrost liczby 
inwestycji dotyczących budowy stacji ba-
zowych telefonii komórkowej w miejscach 
gęsto zabudowanych, niekiedy wymusza-
jących lokalizowanie stacji bazowych na 
obiektach budowlanych. 

W trakcie kontroli „Postępowania ad-
ministracyjne związane z budową i funk-
cjonowaniem stacji bazowych telefonii ko-
mórkowej”8, okazało się, iż istnieje nie-
rozstrzygnięty od lat spór, co do statusu 
prawnego stacji bazowej telefonii komór-
kowej posadowionej na obiekcie budowla-
nym. Kolejne nowelizacje ustawy Prawo 
budowlane, nie tylko nie doprowadziły do 
jego rozwiązania lecz – jak można wnosić 
z orzecznictwa organów architektonicz-
no-budowlanych, nadzoru budowlanego 
oraz sądów administracyjnych – przyczyni-
ły się do pogłębienia istniejących rozbież-
ności. Toczący się spór miał istotny wpływ 
na sprawność procesu inwestycyjnego, bo-
wiem zakwalifikowanie stacji bazowej te-
lefonii komórkowej do kategorii budowli 
wiązało się z koniecznością uzyskania de-
cyzji o pozwoleniu na budowę, podczas gdy 
przyporządkowanie do kategorii urządzeń 
zainstalowanych na obiekcie umożliwiła 
posadowienie jej w trybie uproszczonym, 

8	 Opracowano	na	podstawie	Informacji	o	wynikach	kontroli	Postępowania administracyjne związane z bu-
dową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej	nr	ewid.	6/2015/P/14/092/LLU,	zatwier-
dzonej	przez	Prezesa	NIK	30.10.2015.

9	 W	tym	dniu	weszła	w	życie	ustawa	z	7.5.2010	o	wspieraniu	rozwoju	usług	i	sieci	telekomunikacyjnych,	
która	w	art.	65	pkt	3	nadała	nowe	brzmienie	art.	29	ust.	2	pkt	15	ustawy	Prawo	budowlane.	

tj. po zgłoszeniu organowi architektonicz-
no-budowlanemu, a w przypadku stacji 
poniżej 3 metrów nie było nawet potrzeby 
zgłoszenia inwestycji. 

Podejmując próbę wyjaśnienia tego 
sporu, trzeba najpierw zaznaczyć, że 
w obecnym stanie prawnym istnieją dwa 
tryby uzyskiwania zezwoleń administra-
cyjnych na wykonanie inwestycji budow-
lanych. Są to: tryb udzielenia pozwolenia 
na budowę, bądź tryb milczącego przy-
jęcia zgłoszenia przez właściwy organ 
administracji architektoniczno-budow-
lanej, jednak należy zauważyć, że zwol-
nienie z obowiązku uzyskania pozwolenia 
na budowę na rzecz możliwości przyję-
cia zgłoszenia stanowi wyjątek od zasady 
wyrażonej w art. 28 Prawa budowlanego. 
Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 1 ustawy, 
większość inwestycji zwolnionych z obo-
wiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę, wymienionych w art. 29 podlega 
obowiązkowi zgłoszenia właściwemu or-
ganowi, tworząc katalog zamknięty, unie-
możliwiający stosowanie do tego przepi-
su wykładni rozszerzającej o jakiekolwiek 
przedsięwzięcia, inne niż te, które zostały 
tam wprost wymienione. 

Art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy Prawo 
budowlane, w brzmieniu przed 17 lipca 
2010 r.9 przewidywał, że pozwolenie na 
budowę nie wymaga wykonania robót bu-
dowlanych polegających na instalowaniu 
urządzeń na obiektach budowlanych. Na 
podstawie przywołanej regulacji organy 
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administracji architektoniczno-budow-
lanej oraz organy nadzoru budowlanego 
wydawały bardzo zróżnicowane rozstrzy-
gnięcia − których przedmiotem była po-
sadowiona na obiekcie budowlanym stacja 
bazowa telefonii komórkowej − począw-
szy od uznania stacji za nadbudowę, prze-
budowę obiektu budowalnego (budow-
li), przez przyjęcie, że następuje budowa 
obiektu budowlanego (budowli) na innym 
obiekcie budowlanym, aż po samowolną 
zmianę sposobu użytkowania budynku. 
Pojawiały się również decyzje, w których 
dokonywano „sztucznego” podziału za-
mierzenia inwestycyjnego, w stosunku 
do którego wymagano osobno dla każ-
dej z części stacji pozwolenia na budowę, 
bądź pozwolenia na budowę i zgłoszenia 
właściwemu organowi, bądź tylko zgłosze-
nia właściwemu organowi10. Niejednolita 
wykładnia art. 29 ust. 2 pkt 15 powodowa-
ła konieczność weryfikacji rozstrzygnięć 
− podjętych przez organy administracji 
architektoniczno-budowlanej oraz or-
gany nadzoru budowlanego − w drodze 

10	 W	wyroku	z	10.12.2007,	sygn.	akt	II	SA/Gl	804/07,	Wojewódzki	Sąd	Administracyjny	krytycznie	odniósł	
się	do	niekonsekwentnej	praktyki	organów,	stanowiąc,	że:	„Prawo	budowlane	nie	przewiduje	możliwości	
formalnego	poddziału	zamierzenia	inwestycyjnego	i	stosowania	do	tak	wydzielonych	części	odmiennych	
przepisów	prawa	dotyczących	pozwolenia	na	budowę	lub	zgłoszenia.	W	świetle	art.	29	ust.	2	pkt	15,	jak	
i	art.	30	ust.	1	pkt	3	b)	i	c)	brak	racjonalnego	uzasadnienia,	aby	ze	względu	na	wielkość	czy	konstrukcje	
masztu	lub	skrzyni	wyłączyć	je	co	do	zasady	z	trybu	zgłoszeniowego,	LEX	nr	1026597.

11	 Wyroki	WSA	w	Gliwicach	z:	10.12.2007,	sygn.	akt	II	SA/Gl	797/07,	LEX	nr	500101;	16.1.2008	sygn.	akt	
II	SA/Gl	802/07,	LEX	nr	500106;	7.2.2008	sygn.	akt	II	SA/Gl	803/07,	LEX	nr	505551;	wyrok	WSA	w	Ło-
dzi	z	3.3.	2009	sygn.	akt	II	SA/Łd	918/08,	LEX	nr	549167;	wyroki	WSA	w	Opolu	z:	12.11.2007	sygn.	akt	
II	SA/Op	393/07,	LEX	nr	502494;	22.11.2007	sygn.	akt	II	SA/Op	386/07,	LEX	nr	502487;	z	22.11.2007	
sygn.	akt	II	SA/Op	394/07,	LEX	nr	490230;	wyrok	WSA	w	Warszawie	z	20.11.2007	sygn.	akt	VII	SA/
Wa	1565/07,	LEX	nr	347953	oraz	wyroki	NSA	z:	7.10.2009	sygn.	akt	II	FSK	635/08	LEX	nr	532352;	
oraz	sygn.	akt	II	OSK	2956/12,	LEX	nr	1766617.

12	 Wyroki	NSA	z:	25.11.2008,	 sygn.	akt.	 II	OSK	1458/07,	LEX	nr	526046;	27.9.2012	sygn.	akt	 II	OSK	
1013/11,	LEX	nr	1389888;	11.4.2013	sygn.	akt	II	OSK	2400/11,	LEX	nr	1337357;	17.1.2012	sygn.	akt	II	
OSK	2058/10,	LEX	nr	1138054;	29.7.2014	sygn.	akt	II	OSK	371/13,	LEX	nr	1519388	oraz	wyrok	WSA	
w	Krakowie	z	23.9.2011	sygn.	akt	II	SA/Kr	957/11,	LEX	nr	1096917.

13 Dz.U.	z	2015	r.	poz.	880,	ze	zm.	–	zwana	dalej	również	„ustawą	o	wspieraniu	rozwoju	sieci	telekomunikacyjnych”.

postępowania sądowo-administracyjnego, 
co nie tylko wydłużało znacząco proces 
inwestycyjny, podwyższało jego koszt, 
ale przede wszystkim podważało zasadę 
zaufania obywatela do organu. Niestety, 
również sądownictwo administracyjne nie 
wypracowało jednolitej linii orzeczniczej 
– raz stając na stanowisku, że mamy do 
czynienia z „instalowaniem urządzenia na 
obiekcie budowlanym”,11 a innym razem 
podkreślając, iż stacja bazowa telefonii 
komórkowej stanowi całość techniczno-
-użytkową, wyczerpując tym samym de-
finicję budowli12. 

W świetle powyższego, za celowe uzna-
no podjęcie działań przez ustawodawcę, 
który przepisem art. 65 pkt 3 ustawy 
z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych13 nadał nowe 
brzmienie art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy 
Prawo budowlane. Stanowi on, że pozwo-
lenia na budowę nie wymaga wykonywa-
nie robót budowlanych polegających na 
instalowaniu urządzeń, w tym anteno-
wych konstrukcji wsporczych i instalacji 
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radiokomunikacyjnych na obiektach bu-
dowlanych. W uzasadnieniu do przedmio-
towej nowelizacji14 wskazano, że zmiana 
ma na celu doprecyzowanie obecnego 
brzmienia przepisu, który w praktyce 
budził wiele wątpliwości interpretacyj-
nych. Mogło się zatem wydawać, że nowe 
brzmienie art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy 
Prawo budowlane jednoznacznie przesą-
dziło, iż roboty budowlane, polegające na 
posadowieniu konstrukcji wsporczej, anten 
i innych elementów niezbędnych do zain-
stalowania oraz funkcjonowania stacji ba-
zowej telefonii komórkowej na istniejącym 
obiekcie budowlanym nie są wznoszeniem 
budowli w rozumieniu ustawy, lecz miesz-
czą się w pojęciu instalowania urządzeń na 
obiektach budowlanych. Zgodnie z art. 29 
ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 3 
lit. b) ustawy Prawo budowlane wymagają 
zatem jedynie zgłoszenia.

Od powyższej zasady, co wyraźnie wska-
zał Główny Inspektor Nadzoru Budo wla-
nego w piśmie15 adresowanym do woje-
wodów, istniały trzy wyjątki:
1) gdy instalowane urządzenie ma wyso-
kość mniejszą niż 3 m nie jest wymagane 
nawet dokonanie zgłoszenia (art. 30 ust. 1 
pkt 3 lit. b);
2) gdy instalowane urządzenie stanowić 
będzie przedsięwzięcie, które wymaga 
przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko lub wymagające dokona-
nia oceny oddziaływania na obszar Natura 
2000 w rozumieniu ustawy z 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji 

14	 Fragment	dotyczący	zmiany	treści	art.	29	ust.	2	pkt	15	ustawy	Prawo	budowlane.
15	 Pismo	ze	stycznia	2012	r.	znak	DPR/INN/022/23/2012,	niepublikowane.	
16	 Dz.U.	nr	199,	poz.	1227,	ze	zm.

o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko16, konieczne będzie uzyskanie decy-
zji o pozwoleniu na budowę (art. 29 ust. 3 
ustawy – Prawo budowlane); 
3) gdy instalowanie urządzenia wiąże się 
z tak istotną ingerencją w konstrukcję ist-
niejącego obiektu, że wykonywane roboty 
muszą być kwalifikowane jako rozbudo-
wa lub nadbudowa obiektu budowlanego 
− wymagane jest uzyskanie pozwolenia 
na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane). 

W świetle treści znowelizowanego 
art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy Prawo bu-
dowane, a także wytycznych Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowalnego wyda-
wało się, że spór interpretacyjny co do 
prawnego statusu stacji bazowej telefo-
nii komórkowej posadowionej na obiekcie 
budowlanym został definitywnie rozwią-
zany. W grę wchodziło bowiem przyzna-
nie jej przymiotu urządzenia, a co za tym 
idzie uznaniu, że montaż na istniejących 
obiektach budowlanych podlega proce-
durze zgłoszenia do właściwego organu 
administracji architektoniczno-budowla-
nej, chyba że zakres przewidywanych do 
wykonywania robót budowlanych oraz za-
kres ingerencji w istniejący obiekt budow-
lany, wymagać będzie uzyskania decyzji 
pozwolenie na budowę. 

Okazało się jednak, że założenia teo-
retyczne, które były podstawą noweli-
zacji art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy Prawo 
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budowlane nie zyskały akceptacji części 
sądów, które wykazując brak spójności 
zaproponowanej zmiany z pozostałymi 
przepisami ustawy, w swych orzeczeniach 
podkreślały, iż argumenty przemawiają-
ce za uznaniem stacji bazowej telefonii 
komórkowej za budowlę, zachowują swą 
aktualność również pod „rządami” zmie-
nionego art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy Prawo 
budowlane. Bardzo konsekwentna była 
w tej sprawie linia orzecznicza Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, który podtrzy-
mał swe stanowisko17 sprzed nowelizacji 
art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy Prawo budow-
lane, uznające stację bazową telefonii ko-
mórkowej za budowlę stanowiącą − wraz 
z masztowymi konstrukcjami wsporczymi, 
antenami, przewodami kablowymi, szafa-
mi kablowymi oraz zasilającą te urządzenia 
instalacją elektryczną – za całość tech-
niczno-użytkową. W ocenie NSA, stacja 
bazowa telefonii komórkowej, wraz z re-
alizacją masztów stabilizowanych linami 
(odciągami), montażem anten, wykracza 
poza pojęcie instalacji na obiektach urzą-
dzeń budowlanych i − niezależnie od tego, 
czy jest wykonana na budynku, czy jako 
wolnostojące urządzenie − wymaga de-
cyzji pozwolenie na budowę. Ponadto Sąd 
konsekwentnie podkreślał, że ustawodaw-
ca w art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy Prawo 
budowlane zwolnił z obowiązku uzyskania 
decyzji pozwolenia na budowę tylko roboty 
budowlane polegające na „instalowaniu”. 

Należy jednak zauważyć, iż pojęcie 
„instalowanie”, nie zostało zdefiniowane 

17	 Patrz	przypis	nr	12.	
18	 L.	Drabik,	A.	Kubiak-Sokół,	E.	Sobol:	Słownik języka polskiego, Warszawa 2016 r. 
19	 Sygn.	akt	II	OSK	1480/12,	<http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/330A2BEA4F>.

w ustawie. W związku z brakiem legalnej 
definicji – poszukując znaczenia tego słowa 
− należy odwołać się do potocznego jego 
rozumienia, bądź sięgnąć do słownika18, 
który wskazuje, że pod tym pojęciem nale-
ży rozumieć montaż urządzenia technicz-
nego, który polega bądź na połączeniu róż-
nych elementów urządzenia w jedną całość 
użytkową, bądź zamontowaniu danego 
urządzenia na jakimś obiekcie − w tym 
budowlanym. 

Urządzenia techniczne, jak stanowi art. 3 
pkt 9 ustawy Prawo budowlane, należą 
natomiast do kategorii urządzeń budow-
lanych i są związane z obiektem budowla-
nym, zapewniając możliwość użytkowania 
go zgodnie z przeznaczeniem. Należą do 
nich przyłącza i urządzenia instalacyjne, 
w tym służące oczyszczaniu lub groma-
dzeniu ścieków, a także przejazdy, ogro-
dzenia, place postojowe i place pod śmiet-
niki. Stacja bazowa telefonii komórkowej 
nie jest elementem wyposażenia budynku 
przeznaczonego na pobyt ludzi, nie jest 
również urządzeniem związanym z nim 
funkcjonalnie. Stanowi zatem odrębny od 
budynku obiekt budowlany, składający się 
z urządzenia przekaźnikowego, wieży an-
tenowej i anten sektorowych, szaf kablo-
wych oraz zasilających itp., stanowiąc ca-
łość techniczno-użytkową niezależną od 
budynku, na którym została zlokalizowania, 
tym samym na jej wykonanie niezbędne 
jest uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyro-
ku z 26 listopada 2013 r.19, zwrócił uwagę, 
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że „charakterystyczną cechą urządzenia 
budowlanego jest jego funkcjonalny zwią-
zek z obiektem budowlanym. Urządzenia 
techniczne niezwiązane funkcjonalnie 
z obiektem budowlanym, a służące innym 
celom, nie mogą być uznane za urządze-
nia budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 9 
Prawa budowlanego. Stanowią one wów-
czas odrębne obiekty budowlane”. 

Mając na uwadze przedstawioną powyżej 
wykładnię pojęcia „urządzenia” oraz „in-
stalacja”, w orzecznictwie sądowo-admini-
stracyjnym20 wypracowano stanowisko, że 
„o urządzeniu można mówić wówczas, gdy 
istnieje już pewien nośnik w postaci obiek-
tu lub budowli, z którym dane urządzenie 
pozostaje w funkcjonalnym związku i na 
którym ma być zainstalowane”. Na szcze-
gólna uwagę zasługuje wyrok NSA z 23 li-
stopada 2010 r. 21, w którym Sąd stwier-
dził: „W odniesieniu do zagadnienia, czy 
inwestycja na dachu budynku, polegająca 
na wykonaniu masztu wraz z antenowymi 
konstrukcjami wsporczymi i instalacjami 
radiokomunikacyjnymi stanowi instalowa-
nie urządzenia, czy też budowę obiektu 
(budowli), w orzecznictwie zarysowała się 
rozbieżność. Przykładowo można wskazać, 
że Naczelny Sąd Administracyjny w wyro-
ku z 25 listopada 2008 r., sygn. akt II OSK 
1458/07, stwierdził, że o instalacji czy też 
montażu urządzenia można mówić wów-
czas, gdy na dachu budynku istnieje już 
nośnik (konstrukcja wsporcza), na któ-
rym zainstalowane zostaną anteny i inne 

20	 Por.	 wyrok	 Naczelnego	 Sądu	 Administracyjnego	 z	 25.11.2008	 o	 sygn.	 akt	 II	 OSK	 1458/07,	 LEX	
nr	919884;	wyrok	WSA	we	Wrocławiu	z	28.1.2014,	sygn.	akt	II	SA/Wr	756/13,	LEX	nr	1568425.

21	 Sygn.	akt:	II	OSK	1709/09,	LEX	nr	746744.
22	 Wyroki	NSA	z:	25.11.2008	w	sprawie	 II	OSK	1458/07,	LEX	nr	919884;	11.4.2013	w	sprawie	 II	OSK	

2400/11,	LEX	nr	1337357.

urządzenia wyposażenia stacji. Stąd ro-
boty budowlane polegające na wykonaniu 
masztu z antenami należy kwalifikować 
jako budowę obiektu”.

Zatem w ocenie Naczelnego Sądu 
Admi nistracyjnego zwrot – „pozwole-
nia na budowę nie wymaga wykonywa-
nie robót budowlanych, polegających na 
instalowaniu urządzeń na obiektach bu-
dowlanych” – należy odnosić do robót re-
alizowanych na już istniejących obiektach 
budowlanych, stanowiących nośnik dla 
owej instalacji i urządzeń. Natomiast za-
mierzenie budowlane polegające na wy-
konaniu takiego nośnika i zainstalowaniu 
na nim urządzeń, obejmuje szerszy zakres 
robót i wiąże się z realizacją obiektu bu-
dowlanego (budowli), a więc z obowiąz-
kiem uzyskania pozwolenia na budowę. 
Pogląd ten został utrwalony w orzeczeniach 
Naczelnego Sądu Administracyjnego22, 
w których podkreślano: „Wykonanie robót 
budowlanych związanych z realizacją okre-
ślonego obiektu budowlanego poddane 
było, w świetle przepisów obowiązujących 
w dniu dokonania analizowanego w przed-
miotowej sprawie zgłoszenia, dwóm re-
żimom prawnym, to jest podstawowemu 
− wymagającemu uzyskania pozwolenia 
na budowę oraz uproszczonemu − wyma-
gającemu dokonania zgłoszenia wykonania 
robót budowlanych właściwemu organowi 
(art. 29 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 30 
ust. 1 pkt 3 lit. c) Prawa budowlanego). 
Istotnym wyróżnikiem tych trybów było 
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wykonanie robót budowlanych, które w za-
kresie anten i stacji będą polegać na „in-
stalacji” określonych urządzeń, tylko takie 
bowiem roboty zostały zwolnione z obo-
wiązku uzyskania pozwolenia”. 

Zestawienie przedstawionej nowelizacji 
art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy Prawo budow-
lane, przy jednoczesnym uwzględnieniu 
zasady, że wyjątku nie można wykładać 
rozszerzająco, prowadzi do konstatacji, iż 
do 17 lipca 2010 r.23 instalowanie wszelkich 
urządzeń emitujących promieniowanie 
elektromagnetyczne wymagało uzyskania 
pozwolenia na budowę. Po tej dacie na-
tomiast nastąpiła liberalizacja wymogów, 
ale wyłącznie w takim zakresie, w jakim 
chodzi o montaż (instalowanie) urządzeń 
− w tym antenowych konstrukcji wspor-
czych i instalacji radiokomunikacyjnych 
− na obiektach budowlanych, co jednak 
nie dotyczy wznoszenia telekomunika-
cyjnych obiektów budowlanych. 

Należy zauważyć, że choć ustawodawca 
nie wymienia stacji bazowej telefonii ko-
mórkowej wśród obiektów budowlanych, 
określonych w art. 3 ust. 3 Prawa budow-
lanego, to katalog ten nie jest zamknięty 
i obejmuje również całości techniczno-
-użytkowe (art. 3 ust. 3 in fine). W świe-
tle tych regulacji, stacja bazowa telefonii 
komórkowej umieszczona na budynku, 
kominie, wieży kościelnej jest budow-
lą, ponieważ stanowi całość techniczno-
-użytkową, przez którą − jak zauważył 
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku 

23	 Wejście	 w	 życie	 zmiany	 treści	 art.	 29	 ust.	 2	 pkt	 15	 ustawy	 Prawo	 budowlane	 −	 dokonanej	 ustawą	
z	7.5.2010	o	wspieraniu	rozwoju	usług	i	sieci	telekomunikacyjnych.

24	 Sygn.	akt	II	FSK	2049/09,	LEX	nr	590575.
25	 Sygn.	akt.	II	OSK	1407/12,	<http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0B9EC3EC67>.

z 27 maja 2010 r.24, − należy rozumieć 
„połączenie poszczególnych elementów 
w taki sposób, aby zgodnie z wymoga-
mi techniki nadawały się do określonego 
użytku. Nie można przy tym wykluczyć, 
że każdy z tych elementów lub niektóre 
z nich mogą być samodzielnymi obiektami 
budowlanym, choć nie zawsze będą nada-
wać się do samodzielnego wykorzystania”. 

W świetle przedstawionych argumen-
tów, nie sposób nie zgodzić się przyjętym 
przez Naczelny Sąd Administracyjny sta-
nowiskiem, że stacja bazowa telefonii ko-
mórkowej wraz z masztami, montażem 
anten wykracza poza pojęcie „instalacji na 
obiektach urządzeń budowlanych” i nieza-
leżnie od tego, czy jest wykonana na budyn-
ku lub jako wolno stojący obiekt, wymaga 
uzyskania ostatecznej decyzji o pozwole-
niu na budowę. Nie jest ona elementem 
wyposażenia budynku przeznaczonego 
na pobyt ludzi, nie jest też urządzeniem 
związanym z nim funkcjonalnie. Stanowi 
zatem odrębny obiekt budowlany, składają-
cy się z urządzenia przekaźnikowego, wieży 
antenowej i anten sektorowych oraz szaf 
sterujących i na jego wykonanie niezbęd-
ne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Warto w tym miejscu przywołać wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 li-
stopada 2013 r.25, który zapadł już pod rzą-
dami znowelizowanego art. 29 ust. 2 pkt 15 
ustawy Prawo budowlane. Sąd stwierdził 
w nim, że prezentowane (powyżej) poglą-
dy, co do kwalifikacji robót budowlanych 



138 KONTROLA PAŃSTWOWA

państwo i społeczeństwo   Andrzej Jakubowski

polegających na budowie stacji bazowej, 
pojawiły się wprawdzie w orzecznictwie 
sadów administracyjnych przed noweli-
zacją art. 29 Prawa budowlanego, jednak-
że − zdaniem sądu − także w obecnym 
stanie prawnym, budowa stacji bazowej 
telefonii komórkowej na dachu budynku 
wymaga uzyskania pozwolenia na budowę26. 
Ponadto w orzeczeniu tym NSA stwierdził, 
iż powyższe stanowisko zamyka spory co 
do kwalifikacji robót budowlanych polega-
jących na budowie stacji bazowej telefonii 
komórkowej na dachu budynku.

Rozważając kwestię statusu prawnego 
stacji bazowej telefonii komórkowej, należy 
zwrócić również uwagę na treść w § 3 pkt 2 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z 26 października 2005 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać telekomunikacyjne obiekty budowla-
ne27. Stanowi ono, że telekomunikacyjnymi 
obiektami budowlanymi są: linie kablowe 
podziemne i naziemne, kanalizacja kablowa, 
kontenery telekomunikacyjne, szafy kablo-
we oraz wolno stojące konstrukcje wsporcze 
anten i urządzeń radiowych, w tym wolno 
stojące maszty antenowe i wolno stojące 
wieże antenowe. Trzeba przypomnieć, że 
poszczególne elementy całości techniczno-
-użytkowej, jaką jest stacja bazowa telefonii 
komórkowej, wymienione w rozporządze-
niu, stanowią obiekty budowlane, których 
wznoszenie wymaga pozwolenia na budowę. 
Stacja bazowa telefonii komórkowej składa 

26	 Por.	również	wyroki	wojewódzkich	sądów	administracyjnych	z:	9.7.2014	sygn.	akt	II	SA/Wr	260/14;	23.7.	
2014	sygn.	akt	II	SA/Gd	329/14	oraz	5.8.2014,	sygn.	akt	II	SA/Wr	396/14,		  
<www.orzeczenia.nsa.gov.pl>.

27	 Dz.U.	nr	219,	poz.	1864,	ze	zm.	–	wydanym	na	podstawie	delegacji	ustawowej	zawartej	w	art.	7	ust.	2	pkt	2	
Prawa	 budowlanego,	 stanowiącym	 –	w	 brzmieniu	 ustalonym	 rozporządzeniem	Ministra	 Infrastruktury	
z	22.6.	2010,	które	weszło	w	życie	15.7.2010.

się z wielu urządzeń (np. baterie, grzejnik, 
wentylator awaryjny, centralka alarmowa, 
urządzenia wentylacji, radiowe obsługują-
ce ruch generowany przez użytkowników, 
anteny), wśród których znajdują się metalo-
we szafy telekomunikacyjne typu outdoor, 
zaliczane do metalowych obiektów kuba-
turowych. Te z kolei uważane są za obiek-
ty kontenerowe, stanowiące − w myśl § 3 
pkt 2 wyżej wymienionego rozporządze-
nia − telekomunikacyjne obiekty budow-
lane. Kontenerami telekomunikacyjnymi 
są zatem kubaturowe obiekty metalowe, 
wchodzące w skład infrastruktury tele-
komunikacyjnej, do których niewątpli-
wie można zaliczyć także opisane wyżej 
szafy, służące ochronie przed czynnika-
mi zewnętrznymi i nieuprawnionym do-
stępem osób trzecich do znajdujących się 
w nich urządzeń zasilających i sterujących 
stacją bazową (tzw. siłownia telekomuni-
kacyjna). Oznacza to także, że na posado-
wienie takich elementów, jak kontenery 
telekomunikacyjne (szafa telekomunika-
cyjna), kanalizacja kablowa, szafy kablo-
we wymagane jest pozwolenie budowlane. 
W rozporządzeniu Minister sprecyzował 
listę obiektów budowlanych, określając je 
telekomunikacyjnymi obiektami budow-
lanymi, dla których − zgodnie z delegacją 
ustawową − określił warunki techniczne. 
Wynika z nich, że nie można rozciągać po-
jęcia urządzenia, o jakim mowa w art. 29 
ust. 2 pkt 15 ustawy Prawo budowlane, 
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na telekomunikacyjne obiekty budowlane, 
wymienione w § 3 pkt 2 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać telekomunikacyjne obiekty budowlane 
i ich usytuowanie.

Analiza elementów konstrukcyjnych 
stacji bazowych telefonii komórkowych 
w kontekście omówionych powyżej prze-
pisów – jak widać − przemawia również 
za słusznością przyjętego przez NSA sta-
nowiska, że stacja bazowa telefonii komór-
kowej posadowiona na budynku stanowi 
nowy i samodzielny obiekt budowlany 
w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy Prawo 
budowlane (budowlę), a tym samym 
nie mieści się w dyspozycji art. 29 ust. 2 
pkt 15 ustawy Prawo budowlane. Fakt 
samego usytuowania na dachu budynku 
nie może bowiem wpłynąć na zmianę tej 
kwalifikacji. Jak stwierdził Naczelny Sąd 
Administracyjny w uzasadnieniu wyroku 
z 27 września 2012 r.28: „stacja bazowa te-
lefonii komórkowej usytuowana na dachu 
jest „obca” w stosunku do budynku i nie 
jest związana z jego funkcjonowaniem”.

Dla porządku należy jednak wspomnieć, 
że w wyroku z 24 lipca 2015 r.29 Naczelny 
Sąd Administracyjny zakwestionował 
przyjętą linię orzeczniczą, uznającą sta-
cję bazową za budowlę stanowiącą całość 
techniczno-użytkową. 

28	 Sygn.	Akt	II	OSK	1013/1,	LEX	nr	1389888.
29	 Sygn.	akt	II	OSK	3035/13,	LEX	nr	1803263.
30	 Opracowano	na	podstawie	Informacji	o	wynikach	kontroli	Wdrażanie krajowego systemu poboru opłat, 

nr	ewid.	166/2013/P/12/080/KIN,	zatwierdzonej	przez	Prezesa	NIK	23.8.2013.
31	 Opinia	GUNB	w	sprawie	budowy	urządzeń	bezpieczeństwa	i	organizacji	ruchu,		  

<http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/ws1.pdf>.
32	 Zawarta	w	załączniku	nr	1	do	umowy	z	2.11.2011	na	zaprojektowanie,	dostawę	oraz	obsługę	„Krajowego	

Systemu	Poboru	Opłat	oraz	manualnego	poboru	opłat”,	niepublikowana.

Bramownica
W trakcie kontroli „Wdrażanie krajowego 
systemu poboru opłat”30 powstał problem 
ustalenia statusu prawnego obiektu zwane-
go bramownicą. Zarysowały się wówczas 
trzy koncepcje rozstrzygnięcia spornej kwe-
stii. Pierwsza z nich zmierzała do uznania 
bramownicy za urządzenie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, druga przyznania jej przy-
miotu urządzenia technicznego, o którym 
mowa w ustawie Prawo budowlane, zaś trze-
cia skłaniała się do uznania jej za budowlę. 

Rozstrzygnięcie powyższego sporu miało 
kluczowe znaczenie dla procesu inwesty-
cyjnego, którego przedmiot stanowiła bra-
mownica. Otóż przyznanie jej przymiotu 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego powodowało, że nie podlegała przepi-
som ustawy Prawo budowlane. Zgodnie bo-
wiem z opinią Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego,31 urządzenia bezpieczeń-
stwa i organizacji ruchu nie są obiektami 
budowlanymi ani urządzeniami budow-
lanymi. W konsekwencji, wykonanie ich 
nie stanowi wykonywania robót budow-
lanych, a co za tym idzie − nie wymaga 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 
oraz zgłoszenia właściwemu organowi ad-
ministracji architektoniczno-budowlanej.

Przedmiot sporu będzie łatwiej pojąć 
po bliższym przyjrzeniu się specyfi-
ce bramownicy. Definicja techniczna32 
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charakteryzuje bramownicę jako konstruk-
cję o układzie ramowym z elementami 
słupowymi z belką poziomą (opartą na 
słupach) o zmiennej rozpiętości, zależnej 
od szerokości drogi, utwierdzona za po-
mocą kotew fundamentowych, której lo-
kalizacja wymagała wykonania niezbędnej 
infrastruktury przydrożnej, obejmującej: 
szafy przydrożne, w których znajduje się 
sprzęt elektroniczny i kable, urządzenia 
do przekazywania danych, szafy rozdziel-
cze, okablowanie, miejsce na bezpieczne 
zaparkowanie pojazdu technicznego, bez-
pieczny dostęp personelu serwisowego do 
urządzeń, urządzenia bezpieczeństwa dro-
gowego, a w szczególności drogowe bariery 
ochronne spełniające wymagania odpo-
wiednich norm.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 
2003 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umiesz-
czania na drogach33, urządzenia bezpie-
czeństwa ruchu drogowego stosuje się 
w celu: optycznego prowadzenia ruchu, 
oznaczania pasa drogowego oraz obiek-
tów znajdujących się w skrajni drogi. Jak 
wynika z treści załącznika − urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego są, co 
do zasady, obiektami o niewielkich gaba-
rytach, których konstrukcja umożliwia 
posadowienie, bez wykonywania skompli-
kowanych prac technicznych, np. montaż 
znaku drogowego. Urządzeniami mogą być 
też rzeczy ruchome, jak tarcze i latarki do 

33	 Dz.U.	z	2003	r.	nr	220	poz.	2181,	ze	zm.
34	 L.	Drabik,	A.	Kubiak-Sokół,	E.	Sobol:	Słownik...,	op.cit.

zatrzymywania pojazdów. Z drugiej stro-
ny, podstawowe znaczenie dla kwalifikacji 
danego urządzania jako urządzenia bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, ma cel ich 
stosowania, tj. ochrona życia i w ograniczo-
nym zakresie także mienia uczestników 
ruchu oraz osób pracujących na drodze, 
a w niektórych wypadkach, także użyt-
kowników terenów przyległych.

W świetle przywołanego powyżej roz-
porządzenia zaliczenie bramownic do ka-
tegorii urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego budzi poważne wątpliwości, ze 
względu na cel stosowania tych ostatnich, 
tj. ochrona życia i − w ograniczonym za-
kresie − także mienia uczestników ruchu 
i osób pracujących na drodze, a w niektó-
rych wypadkach, także użytkowników 
terenów przyległych. Tymczasem posa-
dowienie bramownic ma służyć pobie-
raniu i kontroli elektronicznego systemu 
opłat za przejazd po drogach krajowych. 
Bramownica nie spełnia zatem kryterium 
celowościowego przewidzianego dla ka-
tegorii „urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego”. Co więcej, analiza katalogu 
takich urządzeń przekonuje, że są one kon-
strukcjami nieskomplikowanymi, o nie-
wielkich wymiarach, „umieszczanymi” 
na drodze. Użycie tego czasownika su-
geruje, że lokalizacja urządzeń następu-
je w wyniku prostych prac technicznych 
(„umieścić, umieszczać, to inaczej „poło-
żyć, postawić lub zawiesić coś w jakimś 
miejscu”34). Tymczasem, do posadowienia 
bramownicy niezbędne jest przeprowa-
dzenie robót budowlanych. Przykładowo, 
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przebieg montażu kotew fundamentowych 
powinien być odnotowany w dzienniku, 
zaś prace z tym związane wykonywane pod 
nadzorem osoby uprawnionej do kierowa-
nia robotami. Świadczy to o skomplikowa-
nej konstrukcji technicznej bramownicy.

Skoro zatem bramownice są stosowane 
w celu pobierania opłat elektronicznych 
za przejazd, a działalność ta jako związa-
na z zarządzaniem drogami krajowymi35 
nie mieści się w pojęciu ochrony życia czy 
mienia uczestników ruchu – to nie ma ja-
kiegokolwiek związku pomiędzy budową 
bramownic elektronicznego systemu po-
boru opłat drogowych a wzrostem bez-
pieczeństwa ruchu drogowego. A contra-
rio, skoro cel posadowienia bramownic 
oraz złożoność jej konstrukcji uniemoż-
liwia przypisanie im przymiotu urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, proces 
inwestycyjny, którego przedmiotem jest 
bramownica, musi podlegać przepisom 
ustawy Prawo budowlane. 

Warto wspomnieć również, że argu-
mentem świadczącym przeciwko trak-
towaniu bramownicy jako urządzenia bez-
pieczeństwa ruchu drogowego jest to, że 
te ostatnie można umieszczać na drodze. 
Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym36 drogą 
jest zaś wydzielony pas terenu składają-
cy się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi 
dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącz-
nie z torowiskiem pojazdów szynowych 
znajdującym się w obrębie tego pasa, prze-
znaczony do ruchu lub postoju pojazdów, 

35 Ustawa	z	21.3.1985	o	drogach	publicznych	(Dz.U.	z	2015	r.	poz.	460,	ze	zm.)	w	art.	18	ust.	2	pkt	8a	stwierdza,	
że	do	zadań	Generalnego	Dyrektora	Dróg	Krajowych	i	Autostrad	należy	pobieranie	opłaty	elektronicznej.

36	 Dz.U.	z	2012	poz.	1137.

ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pę-
dzenia zwierząt. Natomiast słupy pod-
trzymujące element poziomy bramownicy 
znajdują się poza pasem drogi.

Przywołane wyżej argumenty jedno-
znacznie wskazują, że bramownica nie 
jest urządzeniem bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w rozumieniu ustawy Prawo 
drogowe i wymienionego rozporządzenia. 
Tym samym podlega reżimowi przepisów 
ustawy Prawo budowlane, które normu-
je działalność obejmującą sprawy projek-
towania, budowy, utrzymania i rozbiórki 
obiektów budowlanych (art. 1 ustawy). 
Do rozstrzygnięcia pozostało wobec tego: 
czy posadowienie bramownicy wymaga 
pozwolenia na budowę, czy też zgłoszenia 
właściwemu organowi, co było uzależnione 
od zakwalifikowania jej do kategorii urzą-
dzeń technicznych bądź budowli. 

W tym miejscu powrócę zatem do dru-
giej z zarysowanych na wstępie koncepcji, 
zakładającej, że wzniesienie bramownic 
elektronicznego systemu poboru opłat 
jest w istocie instalowaniem urządzeń na 
obiektach budowlanych. Urządzeniem, 
zgodnie z tą koncepcją, byłaby sama bra-
mownica, zaś obiektem budowlanym 
− droga. Ustawa o drogach publicznych 
przez drogę rozumie budowlę wraz z dro-
gowymi obiektami inżynierskimi, urzą-
dzeniami oraz instalacjami, stanowiącą 
całość techniczno-użytkową, przezna-
czoną do prowadzenia ruchu drogowego, 
zlokalizowaną w pasie drogowym (art. 4 
pkt 2). Kolejnymi wyznacznikami drogi są: 
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charakter jej przeznaczenia − wyłącznie 
do prowadzenia ruchu drogowego − i loka-
lizacja w pasie drogowym. Z kolei, jak już 
wyżej wspomniano, w ustawie z 20 czerw-
ca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, drogę 
zdefiniowano jako wydzielony pas terenu, 
który składa się z: jezdni, pobocza, chod-
nika, drogi dla pieszych lub drogi dla ro-
werów, łącznie z torowiskiem pojazdów 
szynowych znajdującym się w obrębie tego 
pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju 
pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierz-
chem lub pędzenia zwierząt (art.2 pkt 1). 
Ponadto, skoro sama droga jest budowlą, 
nie można na niej wznieść kolejnej. Na 
istniejącej budowli można jednak zamon-
tować urządzenia. 

Przeciwko uznaniu bramownicy za insta-
lowane urządzenie przemawia zakres prac 
niezbędnych do jej posadowienia, tj. wy-
kopanie fundamentów pod bramowni-
cę, wylanie ław fundamentowych, czyli 
wykonanie robót budowalnych. Ponadto 
należy zauważyć, że bramownice znajdu-
ją się „poza drogą” w rozumieniu ustawy 
o drogach publicznych, bowiem sytuowa-
ne są w pasie drogowym, który budowlą 
już nie jest. 

Również orzecznictwo sądów admi-
nistracyjnych dostarczało argumentów 
przeciwnych stanowisku utożsamiają-
cemu proces wznoszenia bramownicy 
z instalowaniem urządzenia na obiekcie 
budowlanym, podnosząc, że o montażu 
czy instalacji można mówić wówczas, gdy 

37	 W	wyroku	Naczelnego	Sądu	Administracyjnego	z	25.11.2008,	w	sprawie	o	sygn.	akt.	II	OSK	1458/07,	
<www.orzeczenia.nsa.gov.pl>.

38	 Sygn.	akt.	II	OSK	1034/09.	
39	 Sygn.	akt.	II	OSK	427/10.
40	 Dz.U.	nr	218	poz.	1391.	

istnieje już nośnik, na jakim miałyby być 
zainstalowane urządzenia37. W orzecze-
niu z 16 czerwca 2010 r.,38 dotyczącym 
urządzeń reklamowych, Naczelny Sąd 
Administracyjny stwierdził, że „wielkość 
obiektu, jego masa i względy bezpieczeń-
stwa są wyznacznikami tego, czy może to 
być obiekt wolno stojący, trwale związany 
z gruntem, czy też wolno stojący nietrwale 
związany z gruntem, czy też instalowany na 
innym obiekcie budowlanym. Dokonując 
kwalifikacji prawnej, czy dane urządzenie 
reklamowe wymaga pozwolenia na budo-
wę, czy tylko zgłoszenia, powinno brać się 
pod uwagę również przepis art. 5 Prawa 
budowlanego, w świetle którego nie jest 
obojętna jego wielkość i cechy konstrukcyj-
ne”. W innym wyroku z 4 marca 2011 r.39 
NSA dokonał analizy zakresu prowadzo-
nych prac przy wznoszeniu urządzenia 
reklamowego. Jak podkreślił, „fakt wy-
konania żelbetowej podstawy blokowej 
o wymiarach 3,4 m x 2 m, osadzenie na 
niej słupa o wysokości 6 m, a dopiero po 
zakończeniu tych robót – umieszczenie 
nośnika reklamowego przesądziło o tym, 
że była to budowa, a nie montaż”. 

Kończąc rozważania dotyczące charak-
teru prawnego bramownicy, należy zwró-
cić również uwagę, że ustawa z 7 listopada 
2008 r. o zmianie ustawy o drogach pu-
blicznych oraz niektórych innych ustaw40, 
na podstawie której wprowadzono elektro-
niczny system poboru opłat, nie przewi-
działa wyłączenia z wymogu uzyskiwania 
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pozwolenia na budowę budowy bramow-
nic. Ponadto, ustawa z 12 stycznia 2007 r. 
o drogowych spółkach specjalnego prze-
znaczenia41 umożliwia powołanie takiego 
podmiotu do realizacji przedsięwzięcia 
drogowego, m.in. w zakresie przygotowa-
nia, wdrożenia, budowy lub eksploatacji 
systemu elektronicznego poboru opłat 
elektronicznych (art. 4 ust. 2 pkt 1a usta-
wy). Spółka sporządza wówczas odpowied-
nią dokumentację i występuje z wnioskami 
o wydanie decyzji (art. 4 ust 3 pkt 3 i 4 
ustawy). Również i ta ustawa nie prze-
widuje budowy systemu elektronicznego 
poboru opłat bez pozwolenia na budowę. 
Wyeksponowanie opisanych powyżej, cha-
rakterystycznych cech bramownicy po-
zwoliło uznać ją za budowlę, a tym samym 
wskazać, że proces jej wznoszenia wymaga 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Wnioski
Przyznanie określonemu obiektowi przy-
miotu urządzenia lub budowli ma istotne 
znaczenie nie tylko z punktu widzenia pro-
cedury wszczęcia i zakończenia inwesty-
cji (szybkość, koszt, zaufanie inwestorów 
do organów), ale również ze względu na 
„życie” obiektu, jego eksploatację, prze-
glądy techniczne oraz obciążenia podat-
kowe. Mając to na uwadze, chciałbym na 
zakończenie przedstawić wnioski, które 
mogą być przydatne w wypadku trud-
ności z zakwalifikowaniem do kategorii 
budowli konkretnego wytworu ludzkiej 
działalności:

41 Dz.U. nr 23 poz. 136, ze zm. 
42	 Sygn.	akt	II	OSK	186/09,	LEX	nr	597412.
43	 A.	Despot-Mładanowicz:	Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2016.

 • Należy pamiętać, że definicja budow-
li została skonstruowana na podstawie 
dwóch zaprzeczeń oraz przykładowego, 
a więc otwartego wyliczenia obiektów sta-
nowiących budowlę. Oznacza to, że obiekt, 
 mimo że nie jest budynkiem ani obiektem 
małej architektury, może stanowić bu-
dowlę, a tym samym zostać zakwalifiko-
wany jako obiekt budowlany, co przesądza 
o tym, że podlega prawu budowlanemu. 
Zawarte w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo bu-
dowlane wyliczenie wyznacza zakres zna-
czeniowy definiowanego pojęcia. Dlatego 
w spornych sytuacjach trzeba ustalić, czy 
dany obiekt ma cechy wspólne z wymie-
nionymi w przepisie przykładami, czy jest 
do nich podobny. Naczelny Sąd Admini-
stracyjny w wyroku z 27 stycznia 2010 r.42 
stwierdził, że budowlą jest każdy obiekt, 
który nie jest budynkiem ani obiektem 
małej architektury, ale który jest podob-
ny do wymienionych w art. 3 pkt 3 usta-
wy Prawo budowlane wytworów ludzkiej 
działalności43.

 • Obiekty budowalne, określone w tre-
ści art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, 
charakteryzują się cechami wspólnymi, 
na podstawie których określono kryte-
ria decydujące o uznaniu ich za budowlę. 
Chodzi o wyodrębnienie w przestrzeni 
oraz trwałe związanie z gruntem. Ponad-
to, każda z przykładowo wymienionych 
w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane 
budowli ma również zespół cech pozwala-
jących zakwalifikować dany obiekt do tej 
kategorii − jako obiekt podobny. 
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 • Jeśli analiza cech danego obiektu nie po-
zwala rozstrzygnąć, czy jest on budowlą, 
pomocy należałoby poszukać np. w wy-
kładni systemowej – czego przykładem 
jest uznanie stacji bazowej telefonii ko-
mórkowej za budowlę.

 • Poszukując najlepszego rozwiązania nie 
sposób pominąć wypracowanego orzecz-
nictwa sądowo-administracyjnego, które 
stanowi dopełnienie działalności ustawo-
dawczej, przez wypełnienie norm ogólnych 
treścią konkretnych wypadków. 

Ostatnia duża nowelizacja ustawy Prawo 
budowlane z 20 lutego 2015 r.44, która wy-
woływała kontrowersje jeszcze przed wej-
ściem w życie jej przepisów, uświadamia, 
że najwyższy czas, aby podjąć prace nad 
nowym aktem kompleksowo regulują-
cym proces inwestycyjno-budowlany. 
Dotychczasowe „punktowe” nowelizacje 

44	 Ustawa	z	20.2.2015	o	zmianie	ustawy	–	Prawo	budowlane	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	443)	 
weszła	w	życie	28.6.2015.

ustawy Prawo budowlane w niewielkim 
stopniu rozwiązują problemy inwesto-
rów, organów administracji architekto-
niczno-budowlanej, nadzoru budowla-
nego i sądownictwa administracyjnego, 
borykających się z trudnościami z inter-
pretacją i stosowaniem przepisów ustawy. 
Wprowadzając w życie kolejną nowelizację, 
której powodem była chęć usprawnienia 
procesu inwestycyjnego, ustawodawca po 
raz kolejny zapomniał o podstawowych 
wadach tego aktu, jakimi w pierwszej ko-
lejności są nieprzystające do obrotu gospo-
darczego definicje zawarte w art. 3 ustawy. 
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