
Oświadczenie złożone 

przez senatora Józefa Zająca 

na 73. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 kwietnia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak 

Szanowna Pani Minister! 

Na swoim 70. w tej kadencji posiedzeniu Senat rozpatrywał w szóstym punkcie porządku dziennego no-

welizację prawa budowlanego (druk sejmowy nr 2710, druk senacki nr 810). W nowelizacji w art. 1 pkt 1 

lit. a dokonano zmiany definicji obiektu budowlanego. Zgłosiłem poprawkę, która zmierzała do tego, by po-

zostać przy dotychczasowej definicji, między innymi dlatego, że obawiałem się daleko idących, nie w pełni 

rozpoznanych konsekwencji podatkowych tej zmiany, której, co warto zauważyć, nie było w projekcie rzą-

dowym (wspomnianym druku sejmowym nr 2710). Jednakże na posiedzeniu komisji senackich za zmianą 

definicji obiektu budowlanego opowiedział się główny inspektor nadzoru budowlanego Robert Dziwiński, 

twierdząc, iż dokonano jej między innymi po to, by „przestano wreszcie traktować jako obiekty budowlane 

nasypy, które nie mają nic wspólnego z budownictwem”. Po debacie, na posiedzeniu połączonych komisji 

senackich podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski, odnosząc się do 

mojej poprawki, oświadczył, cytuję: „Stanowisko jest negatywne, ponieważ w tym przypadku zlikwidowali-

byśmy definicję…”. Wypowiedź pana ministra nie była niestety precyzyjna, bowiem przyjęcie mojej po-

prawki nie oznaczało usunięcia definicji, lecz jedynie pozostawienie dotychczasowej. Moja poprawka została 

odrzucona przez Senat ze względu na krytyczne stanowisko rządu wobec niej. Tymczasem moje obawy co do 

możliwych podatkowych skutków nowelizacji definicji obiektu budowlanego podzielili inni. Przykładowo w 

„Rzeczpospolitej” z 20 marca br. na str. C1 znajdujemy dwa krytyczne teksty – artykuł Pawła Rochowicza 

„Znów danina od budowli wewnątrz budynków” oraz jego rozmowę z Michałem Nielepkowiczem, doradcą 

podatkowym, „Niejasna definicja może sprzyjać apetytowi gmin na podatek”. 

W związku z przedstawioną sprawą zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami. 

1. Czy resort dostrzega nieplanowane prawnopodatkowe skutki zmiany definicji obiektu budowlanego? 

2. Czy w trakcie prac parlamentarnych nad nowelizacją prawa budowlanego resort liczył się z występo-

waniem podatkowych skutków zmiany definicji obiektu budowlanego? 

3. Jeżeli odpowiedzi na poprzednie pytania są pozytywne, to dlaczego przedstawiciele rządu na posiedze-

niach komisji senackich nie wspomnieli o tych konsekwencjach? 

4. Jeśli rząd nie planował zmiany wysokości podatków od nieruchomości poprzez modyfikację definicji 

obiektu budowlanego, to jakich działań ze strony resortu w tym zakresie można się spodziewać? 

Józef Zając 




