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

Na gruncie stosowania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane dochodzi do licznych 
rozbieżności interpretacyjnych, związanych z takimi pojęciami, jak „remont”, „przebudowa” i „odbudowa”. 
Dlatego inwestorzy, którzy chcą przeprowadzić w budynku lub lokalu określone roboty budowlane, mają 
niejednokrotnie wątpliwości, jak zakwalifikować konkretne prace. Wspomnianym wątpliwościom towarzyszą 
również obawy, gdyż ewentualne błędne określenie wykonywanych prac nie pozostaje bez znaczenia dla 
sytuacji prawnej inwestora. 

Do wykonania odbudowy i przebudowy prawo wymaga pozwolenia na budowę, wydanego w formie de-
cyzji administracyjnej. Z kolei gdy chodzi o remont wymaga się jedynie zgłoszenia go organowi administra-
cji publicznej. Tymczasem pojęcia „remont” i „przebudowa” nie zostały dostatecznie dokładnie sprecyzowa-
ne w prawie budowlanym, a termin „odbudowa” nie posiada nawet definicji legalnej. Często w sytuacji, kie-
dy inwestor nie potrafi jednoznacznie określić charakteru przeprowadzanych robót, niejako asekuracyjnie, 
aby nie narażać się na zarzut samowoli budowlanej, występuje on do właściwego organu o wydanie pozwo-
lenia na budowę. Zdarzają się też sytuacje odwrotne, gdy inwestor zgłosił remont, a organ nie zgłosił sprze-
ciwu albo nawet wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia. Inwestor nie otrzymuje wówczas 
ochrony na wypadek, gdyby organ zmienił zdanie, stwierdzając, że przeprowadzone roboty budowlane wy-
magały jednak pozwolenia na budowę. 

Uzasadniona jest zatem konkluzja, że istniejący stan prawny dopuszcza zbytnią uznaniowość organów. Na 
marginesie wypada dodać, że dopuszczenie zbyt daleko idącej uznaniowości w tym obszarze może rodzić też 
sprzyjające warunki do zachowań o znamionach korupcji. Rozbieżności widać również w orzecznictwie są-
dów administracyjnych, które jednakowy zakres robót budowlanych kwalifikują w różny sposób (tytułem 
przykładu, odnoszącego się do wymiany drewnianych ścian budynku na murowane, wskazać można wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2007 r., sygn. akt VII SA/Wa 
842/07, oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2009 r., sygn. 
akt II SA/Ol 959/09). 

Wydaje się, że opisany problem można dosyć łatwo rozwiązać, chociażby poprzez umieszczenie w usta-
wie wykazu przykładowych robót, które należy kwalifikować jako remont, oraz robót, które w świetle prawa 
winny być traktowane jako przebudowa. Rozważyć można także wprowadzenie do prawa budowlanego defi-
nicji legalnej pojęcia „odbudowa”. 

Proszę zatem Pana Ministra o podjęcie stosownych działań legislacyjnych w celu wyeliminowania opisa-
nego problemu. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




