
Prezydium Krajowej Rady PZD, jako reprezentant przeszlo miliona
dzialkowc6w-czlonk6w PZD oraz inicjator kampanii spolecznej, kt6rej
efektem bylo zlozenie do Sejmu RP obywatelskiego projektu ustawy Stop
Rozbi6rkom Altan, stanowczo sprzeciwia siQ propozycjom rozszerzenia
ochrony prawnej zapisanej w przedmiotowej ustawie na obiekty
przekraczajqce normatywy przewidziane dla altan dzialkowych. Zdaniem
Prezydium KR PZD rozwiEzanie takie byloby sprzeczne z intencjami
przesz+o 700 000 obywateli, kt6rzy podpisali siQ pod projektem
obywatelskim. Co wiqcej, uwa2amy, 2e poprawka ta wrQcz moglaby
zagrozi(. gl6wnemu celowi inicjatywy, tj. niezwlocznemu usuniqciu luki w
prawie, kt6ra data podstawy do zakwestionowania legalno6ci altan
budowanych od pokolefi przez rodziny dziatkowc6w,

Prezydium Krajowej Rady PZD pragnie podkre5li6, 2e wystqpujqc z
inicjatywq ustawodawczq dzialkowcy Swiadomie podjqli decyzjq o
ograniczeniu jej dzialania do obiekt6w o wymiarach zapisanych dotychczas
w prawie budowlanym dla altan. Za takq koncepcjq przemawialo szereg
argument6w, w5r6d kt6rych najwa2niejszymi byly :

. przekonanie, iz buduj4c obiekty zgodne z normami ustanowionymi
dla altan, dzialkowcy mieli pelne prawo uwa2ai,2e dzialaj4zgodnie
z przepisami prawa;

. 5wiadomo56, 2e ograniczenie takie zwiqksza szansQ projektu na
uzyskanie szybkiej akceptacji w parlamencie, dziqki czemu
krzywdzqcy dla dzialkowc6w proceder wyburzania altan
,,normatywnych" zosta n ie niezwlocznie za blokowa ny;. powszechny w5r6d dziatkowc6w szacunek dla prawa, z kt6rym
kl6cily siq dzialania os6b wznosz4cych obiekty przekraczajqce normy
zapisane dla altan;

. do6wiadczenia wskazujEce, 2e tzw. altany ,,ponadnormatywne,,
budowaly gl6wnie osoby dzialajqce z peln4 Swiadomo6ciq lamania
prawa, zwykle z zamiarem wykorzystywania dzialki w ROD na cele
mieszkaniowe lub komercyjne, a wiQc niezgodnie z jej
przezn acze n iem ;

Niezaleznie od powyzszego wskazad nale2y, 2e poprawki do projektu
obywatelskiego rozszerzaiqce jego dzialanie na wszelkie obiekty
wzniesione na terenie ROD, postawilyby pod znakiem zapytania
konstytucyjn036 ustawy.

lak wielokrotnie podkre6lal pzD, wbrew blednie stosowanemu przez
niekt6re media ipolityk6w okresleniu ,,legalizaiji", projekt obywatelski nie
wywoluje tego skutku w stosunku do altan ,,normatywnych,'.2daniem pZD
pod rz4dami dotychczasowej ustawy prawo budowlane, dzialkowcy mieliprawo wznosi6 budowle identyczne do obiekt6w, kt6re nowa ustawa
definiuje po pojqciem ,,altany dzialkowe,,. przepis przejSciowy projektu
obywatelskiego, wykluczai4cy mo2riwosi rozbi6rki aitan ,,normatywnych,,wzniesionych przed wejSciem w zycie ustawy, ma na celu jedynie



usuniQcie wqtpliwo6ci interpretacyjnych, a nie legalizacjq tych obiekt6w. W
tej sytuacji rozszerzenie dzialania ustawy na faktyczne samowole
budowlane - czyli tzw, altany ,,ponadnormatywne" - musialoby zrodzie
pytanie o to, dlaczego przypadki samowoli budowlanych w ROD, maj4 by6
traktowane w spos6b odmienny od samowoli na innych terenach. Realnym
statoby siq podwa2enie konstytucyjno6ci takiego przepisu. Rozszerzenie
dzialania projektu Stop Rozbi6rkom Altan na altany ,,ponadnormatywne,,
mogloby zatem doprowadzii do zniweczenia jego gl6wnego celu, jakim
byto zabezpieczenie przed negatywnymi konsekwenclami nleprecyzyjnycn
przepis6w dzialkowc6w, kt6rzy nigdy nie dzialali z intencjq narus2enia
prawa.

Z powy2szych wzglqd6w, Prezydium Krajowej Rady pZD apeluje do Senatu
RP o przyjqcie ustawy uchwalonej przez Sejm 6 lutego 2015 r. w
niezmienionym ksztalcie. Decyzja poslanek i posl6w o odrzuceniu
poprawki majEcej rozszerzy( dzialanie ustawy na samowole budowlane
byla bowiem zgodna z interesami dzialkowc6w i rodzinnych ogrod6w
dzialkowych oraz w pelni oddawala wolq 7oo oo0 obywateli, kt6rzy zlo2yli
do Sejmu projekt Stop Rozbi6rkom Altan.
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