
Przykładowe orzeczenia sądów administracyjnych w sprawie 

obszaru oddziaływania obiektu 
 

 NSA (sygn. II OSK 332/12) orzekł "Do przepisów odrębnych, w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa 
budowlanego należą nie tylko przytoczone przez organ przepisy warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jak słusznie wskazał Sąd I instancji, takimi 
przepisami odrębnymi mogą być np. także przepisy ustawy o ochronie przyrody, ustawy o drogach 
publicznych, czy też rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
W konsekwencji, nie sposób przyjąć, że w sytuacji gdy inwestycja zgodna jest z przepisami 
techniczno-budowlanymi, to nie oddziałuje na okoliczne nieruchomości, (...)" 

 NSA (sygn. II OSK 1994/11) orzekł "Przepisy odrębne, które należy uwzględnić przy ustalaniu 
obszaru oddziaływania planowanej inwestycji to zarówno przepisy rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jak i przepisy 
dotyczące ochrony środowiska (m.in. dotyczące ochrony przed hałasem, zanieczyszczania 
powietrza niektórymi substancjami trującymi), a także przepisy z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego.". 

 WSA w Białymstoku (sygn. II SA/Bk 546/12) orzekł "... przepis art. 3 pkt 20 prawa budowlanego 
zawiera otwartą definicję obszaru oddziaływania obiektu. (...) Przy tym obszaru oddziaływania 
obiektu nie można utożsamiać wyłącznie z obszarem bezpośrednio sąsiadującym z terenem 
inwestycji, a pojęcie to należy utożsamiać z obszarem, na który potencjalnie może oddziaływać 
inwestycja, a więc i nawet takim, który bezpośrednio z terenem inwestycji nie sąsiaduje." 

 WSA w Białymstoku (sygn. II SA/Bk 817/12) orzekł "W orzecznictwie sądowoadministracyjnym nie 
ma sporu, iż ustawowa definicja "obszaru oddziaływania obiektu" nie daje podstaw do 
zawężającego rozumienia tego określenia. (...) Do przepisów odrębnych należą normy różnych 
dziedzin prawa, w tym przepisy prawa budowlanego, z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego, z zakresu ochrony środowiska, czy też z zakresu prawa energetycznego, a więc 
wszystkie mające wpływ na sposób zagospodarowania i przeznaczenia terenu. W tym zakresie 
należy także sięgnąć do przepisów prawa cywilnego określających zakres dopuszczalnego 
ingerowania w wykonywanie prawa własności. Źródłem interesu prawnego może być norma 
prawa materialnego nie tylko administracyjnego, ale należąca do każdej gałęzi prawa, w tym do 
prawa cywilnego. (B. Adamiak, J. Borkowski "Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz", Warszawa 2008, tezy do art. 28 k.p.a.). Taką normę stanowić może przepis art. 140 
Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia 
społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno - 
gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne 
dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą." 

 WSA w Krakowie (sygn. II SA/Kr 1738/12) orzekł "Zgodnie z art. 140 k.c. w granicach określonych 
przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, 
korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w 
szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może 
rozporządzać rzeczą. Z przepisu tego wynika, że niedopuszczalne są bezpośrednie ingerencje w 
wykonywanie prawa własności przez właściciela, określane w literaturze jako tzw. immisje 
bezpośrednie. Immisje bezpośrednie polegają na celowym, bezpośrednim kierowaniu określonych 
substancji (wody, ścieków, pyłów) na inną nieruchomość za pomocą odpowiednich urządzeń 
(rowy, rury itp.). (...) Prawo cywilne reguluje również tzw. immisje pośrednie. W myśl art. 144 k.c. 
właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od 
działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, 
wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych." 

 


