
W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z § 96 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, „pomieszczenie techniczne, w którym są zainstalowane 

urządzenia emitujące hałasy lub drgania, może być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie 

pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, pod warunkiem zastosowania rozwiązań 

konstrukcyjno-materiałowych, zapewniających ochronę sąsiednich pomieszczeń przed uciążliwym 

oddziaływaniem tych urządzeń zgodnie z wymaganiami § 323 ust. 2 pkt 2 i § 327 oraz Polskich Norm 

dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu 

drgań na budynki i na ludzi w budynkach”. Normy te przewidują natomiast, że średni hałas 

dochodzący do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi od wyposażenia technicznego budynku 

oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem nie powinien przekraczać 35dB w dzień i 25dB w 

nocy, natomiast maksymalny hałas nie powinien przekraczać odpowiednio 40 i 30 decybeli. 

Dodatkowym warunkiem usytuowania pomieszczenia stacji transformatorowej w budynku o 

przeznaczeniu mieszkalnym jest to, aby zostało zachowane co najmniej 2,8 m odległości poziomej i 

pionowej od pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, a więc przede wszystkim do lokali 

mieszkalnych (§ 182 pkt 1 ww. rozporządzenia). 

Co do zasady, trafostacje mogą być zatem lokowane w budynkach mieszkalnych – warunkiem jest 

spełnienie wymagań określonych w przywołanych przepisach regulujących od strony prawnej 

kwestie budowlane. Natomiast Czytelniczka pisząc o „Dyrektywie Unii Europejskiej i 

Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 240/40/WE” najprawdopodobniej miała na myśli dyrektywę 

2004/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych 

wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na 

ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (osiemnasta dyrektywa 

szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG). Akt ten, jak wynika już z jego 

tytułu, dotyczy ochrony pracowników przed zbytnim narażeniem na pola elektromagnetyczne. 

Tymczasem w sytuacji opisanej przez Czytelniczkę nie mamy do czynienia z zakładem pracy, a z 

budynkiem mieszkalnym, co oznacza, że odwoływanie się do wspomnianej dyrektywy jest 

bezprzedmiotowe. 

Jeżeli chodzi o dysponowanie nieruchomością wspólną - a więc zarówno częściami wspólnymi 

budynku, jak i gruntem pod budynkiem i wokół niego - na cele budowlane i wyrażanie zgody przez 

spółdzielnię na prowadzenie określonych prac budowlanych, to należy odwołać się do art. 27 ust. 2 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z tym przepisem zarząd 

nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez 

spółdzielnię jako zarząd powierzony. Co więcej, w odniesieniu do spółdzielni nie stosuje się 

przepisów o zarządzie nieruchomością wspólną zawartych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o 

własności lokali (od zasady tej są pewne wyjątki, ale nieistotne z punktu widzenia zapytania 

Czytelniczki). Oznacza to, że spółdzielnia mieszkaniowa nie musi – w odróżnieniu od wspólnoty 

mieszkaniowej – uzyskiwać zgody mieszkańców na samodzielne prowadzenie prac budowlanych lub 

na wyrażenie zgody innym podmiotom (np. operatorowi stacji transformatorowej, przedsiębiorstwu 

wodociągowemu) na prowadzenie takich prac. Stanowisko takie zajął Naczelny Sąd Administracyjny 

w składzie 7 sędziów w uchwale wydanej w dniu 13 listopada 2012 r. w sprawie o sygn. akt II OPS 

2/12. W orzeczeniu tym NSA stwierdził, że zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą 

współwłasność spółdzielni mieszkaniowej wykonywany przez tę spółdzielnię na podstawie art. 27 

ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych uprawnia ją do 



samodzielnego dysponowania nieruchomością wspólną na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 

11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane bez potrzeby uzyskania zgody właścicieli lokali 

mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności, wyłącznie w zakresie eksploatacji i 

utrzymania zarządzanej nieruchomości wspólnej. 

Oznacza to, że spółdzielnia nie musi uzyskiwać zgody właścicieli mieszkań własnościowych na 

dysponowanie określoną nieruchomością wspólną na cele budowlane tylko o ile planowane prace 

budowlane będą miały na celu eksploatację i utrzymanie tej konkretnej nieruchomości. Obrazując 

powyższe na przykładzie, można wskazać, że jeżeli spółdzielnia „A” zarządza budynkiem nr 1 i 

zamierza wymienić rury doprowadzające wodę do tego budynku, to nie musi mieć zgody 

mieszkańców budynku nr 1 na wykopy. Natomiast ta sama spółdzielnia „A” nie może bez zgody 

właścicieli lokali własnościowych mieszczących się w budynku nr 1 wyrazić zgody na wykopy na 

terenie działki należącej do budynku nr 1, jeżeli wykopy te miałyby umożliwić doprowadzenie 

nowych rur do budynku nr 2 zarządzanego przez spółdzielnię „B” – w takim wypadku nie ma bowiem 

mowy o działaniu w celu „eksploatacji i utrzymania zarządzanej nieruchomości wspólnej”. Podobna 

sytuacja ma miejsce w przypadku budynku nr 5 przy ul. Dobrowolskiego. Jak bowiem wynika z księgi 

wieczystej, budynek nr 5 jest jedynym budynkiem na gruncie stanowiącym odrębną nieruchomość. 

Nawet zatem, jeżeli sąsiednie budynki, które aktualnie przyłączane są do stacji transformatorowej 

znajdującej się w budynku nr 5, zarządzane są przez tę samą spółdzielnię, to mamy tu odrębne od 

siebie nieruchomości. Nie zachodzi zatem sytuacja tego rodzaju, że nieruchomością wspólną jest 

duża działka, na której znajduje się kilka budynków, które łącznie stanowią dużą nieruchomość 

wspólną, co zwalniałoby spółdzielnię z obowiązku uzyskania zgody mieszkańców jednego budynku 

na dokonywanie w nim prac mających na celu polepszenie sytuacji innego budynku. 

Na chwilę obecną, bez szczegółowych danych, trudno przesądzić, czy prowadzone prace wymagają 

pozwolenia na budowę, zgłoszenia czy też może w ogóle nie trzeba ich zgłaszać (choć można 

przypuszczać, że spółdzielnia jako inwestor zwolniona była z obowiązku ich zgłoszenia organom 

administracji architektoniczno-budowlanej). Niewątpliwie jednak właściciele lokali własnościowych 

wyodrębnionych w budynku nr 5, którzy czują się pokrzywdzeni działaniami spółdzielni, mogą zgłosić 

stosowne zawiadomienie czy też wniosek o weryfikację do Powiatowego Inspektora Budowlanego 

wskazując, że w ich przekonaniu prace prowadzone są, mimo że spółdzielnia nie może samodzielnie 

dysponować nieruchomością na cele budowlane (a więc sama prowadzić robót budowlanych lub 

pozwalać na to innym podmiotom). Organ ten powinien zweryfikować jakie dokładnie prace są 

prowadzone (jakie będzie napięcie podłączanej instalacji etc.), czy i jakich formalności należy 

dopełnić zgodnie z prawem by prace takie prowadzić oraz czy formalności te zostały faktycznie 

dopełnione. Na czas trwania postępowania wyjaśniającego Powiatowy Inspektor Budowlany może 

nakazać wstrzymanie prowadzonych robót, o co również warto wnieść. Odpowiedzialność karna 

zarządu spółdzielni wydaje się na chwilę obecną zagadnieniem drugorzędnym, gdyż z informacji 

przesłanych przez Czytelniczkę wynika, że kluczową kwestią dla mieszkańców jest powstrzymanie 

prac zmierzających do podłączenia kolejnych budynków do istniejącej stacji transformatorowej. 

Jeżeli jednak mielibyśmy rozważać kwestię odpowiedzialności karnej, to w mojej ocenie złożone już 

zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa nie odniesienie pożądanego skutku (spotka 

się z odmową wszczęcia postępowania karnego), a najszybciej będzie można mówić o ew. naruszeniu 

przepisów karnych umieszczonych w Prawie budowlanym. 



Jeżeli natomiast chodzi o działanie długofalowe, a więc o usunięcie transformatora z budynku, to w 

dużym skrócie wszystko zależy od tego, czy: 

- była jakaś formalna zgoda na ulokowanie trafostacji w budynku (nie sądzę by była tam zupełnie 

samowolnie postawiona przez Energę, ale służebności nie ma w księdze wieczystej); 

- jaki czas upłynął odkąd trafostacja jest w budynku (nawet jak nie było żadnej umowy w tym 

przedmiocie zawartej, to być może doszło już do zasiedzenia służebności). 

 Znając odpowiedź na ww. pytania można by określić, co w sprawie „wyprowadzenia” trafostacji 

może zrobić sama spółdzielnia. Mieszkaniec może żądać interesujących go informacji zarówno od 

spółdzielni, jak i od Energi na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej. 


