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Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Zgodnie z art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane przez „obiekty małej architektury” 
należy rozumieć „niewielkie obiekty, a w szczególności: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże 
przydrożne, figury; b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; c) użytkowe służące 
rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki” Przytoczona 
definicja charakteryzuje się znacznym stopniem ogólności. Przesądza o tym zarówno oparcie jej na 
niedookreślonym zwrocie „niewielkie obiekty”, jak i wyliczenie przykładowych obiektów małej architektury. 
Wyliczenie to ma formę katalogu otwartego – chodzi o sformułowanie „w szczególności” – stąd też nie jest 
ono w żadnej mierze wyczerpujące. 

Sformułowanie tak ogólnej definicji ma oczywiście pewne zalety – jak choćby unikanie kazuistyki oraz 
zwiększenie odporności przepisu na dezaktualizację – jednak w ocenie wielu specjalistów obecna definicja 
„obiektów małej architektury” jest zbyt ogólna. Przekłada się to na niepewność inwestorów co do 
obowiązującego prawa, a w przypadku realizacji nietypowych obiektów budowlanych niemożność 
jednoznacznego rozstrzygnięcia, czy wspomnianą inwestycję można realizować w oparciu o pozwolenie na 
budowę lub zgłoszenie, czy też jako obiekt małej architektury nie wymaga ona tego typu działań 
administracyjnych. 

Okazuje się nadto, że opisany stan rzeczy może powodować również pewne problemy w zakresie 
ustalenia obowiązku podatkowego na gruncie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych. W art. 2 ust. 1 pkt 3 tej ustawy określono, że opodatkowaniu podatkiem od 
nieruchomości podlegają „budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”. 
Jednocześnie w art. 1a ust. 1 pkt 2 wspomnianego aktu wskazano, że użyte w przedmiotowej ustawie 
podatkowej pojęcie „budowla” należy rozumieć jako „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa 
budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury”. Nie ma więc możliwości 
jednoznacznego rozstrzygnięcia, które obiekty budowlane należy zaliczyć do grupy obiektów małej 
architektury, a to implikuje problemy w tym zakresie. 

Potwierdzeniem tezy odnośnie do zbyt ogólnego zapisu definicyjnego pojęcia obiektów małej architektury 
jest też niejednolitość orzecznicza sądów administracyjnych w tym zakresie. 

Proszę o rozważenie potrzeby podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu doprecyzowania zakresu 
wskazanego pojęcia. Działanie to jest istotne z punktu widzenia zarówno inwestorów, jak i podatników 
podatku od nieruchomości. Brak wystarczająco precyzyjnej definicji powoduje bowiem to, że organy 
administracji publicznej interpretują niniejsze pojęcie zbyt wąsko, niejednokrotnie w sposób niekorzystny dla 
stron postępowania. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 




