W sprawie organu właściwego w stosunku do pomostów

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi organów właściwych w
zakresie pomostów, przedstawiamy następujące stanowisko.
Zgodnie z art. 82 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), wojewoda jest organem pierwszej instancji w sprawach
obiektów i robót budowlanych hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych,
melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów
wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi.
Natomiast pomost został wymieniony w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579) wśród budowli hydrotechnicznych.
Należy przy tym zaznaczyć, że nie każda budowla hydrotechniczna należy do właściwości
wojewody. Zgodnie z art. 82 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, do właściwości wojewody
należą hydrotechniczne obiekty budowlane, ale nie wszystkie. W przypadku hydrotechnicznych
obiektów budowlanych, wojewoda jest organem pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót
budowlanych hydrotechnicznych piętrzących, upustowych oraz regulacyjnych.
Jednocześnie przez budowlę piętrzącą rozumie się każdą budowlę hydrotechniczną
umożliwiającą stałe lub okresowe piętrzenie wody oraz substancji płynnych lub półpłynnych
ponad przyległy teren albo akwen (§ 3 pkt 2 ww. rozporządzenia). Budowle hydrotechniczne
upustowe są to samodzielne budowle służące do przepuszczania spiętrzonej wody, posiadające
przelewy i spusty (zob. § 3 pkt 2 ww. rozporządzenia). Natomiast przez budowle hydrotechniczne
regulacyjne należy rozumieć budowle hydrotechniczne służące m.in. do regulacji stosunków
wodnych.
Pomost nie mieści się w zakresie ani pojęcia budowli hydrotechnicznych piętrzących, ani
upustowych, ani też regulacyjnych. Ponadto Prawo budowlane w załączniku zalicza pomosty do
kategorii XXI – obiekty związane z transportem wodnym. Natomiast budowle hydrotechniczne
piętrzące, upustowe i regulacyjne zostały zaliczone do innej kategorii (Kategoria XXVII). Z
powyższego wyraźnie wynika, że pomosty nie są budowlami hydrotechnicznymi piętrzącymi,
upustowymi lub regulacyjnymi.
Nie przesądza to jeszcze o tym, że wszystkie pomosty należą do właściwości starosty.
Trzeba bowiem zaznaczyć, że wojewoda jest organem pierwszej instancji również w sprawach
obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich. Natomiast pomosty
zostały wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U.
2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) wśród urządzeń wodnych, czyli urządzeń służących
kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich.
Należy przy tym zaznaczyć, że na gruncie Prawa budowlanego pojęcie pomostu nie jest
jednoznacznie rozumiane (pomosty mogą być np. obiektami zapewniającymi dojścia i przejścia
do dźwignic i innych urządzeń technicznych w budynkach, służącymi komunikacji ogólnej w
budynkach, mogą też być obiektami związanymi z drogami, budowlami kolejowymi lub
strzelnicami). W konsekwencji nie każdy pomost będzie urządzeniem wodnym. Tym samym
wątpliwości, czy w związku z art. 82 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane starosta jest
organem I instancji, dotyczą jedynie pomostów będących urządzeniami wodnymi.
Jednakże NSA w wyroku z dnia 30 listopada 2005 r., sygn. akt: OSK 1604/04, analizując
pomost w zakresie art. 82 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane oraz art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy
– Prawo wodne doszedł do wniosku, że umieszczenie pomostów wśród urządzeń wodnych nie
oznacza, iż pomosty takie należy zakwalifikować do obiektów, o których mowa w art. 82 ust. 3

pkt 2 ustawy – Prawo budowlane. Ponadto NSA w tezie wprost stwierdził, że pomost nie należy
do grupy obiektów wymienionych w art. 82 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane. Nie ma przy
tym znaczenia, że został on zakwalifikowany do urządzeń wodnych (czyli urządzeń służących
kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich), o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 19
ustawy – Prawo wodne.
Jednakże o tym, czy w stosunku do pomostu organem I instancji jest starosta albo
wojewoda, należy rozstrzygać każdorazowo biorąc pod uwagę konkretny stan faktyczny, przepisy
(zwłaszcza przepisy techniczno-budowlane), a także przewidywaną funkcję konkretnego
pomostu.

