
                                                        Stanowisko 

                                   Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD 

            w sprawie regulacji prawnych dotyczących pojęcia altany na terenie  

                                 rodzinnych ogrodów działkowych 

 

 W orzeczeniu z dnia 9 stycznia 2014 r., sygn akt  II OSK 1875/12 Naczelny 

Sąd Administracyjny przyjął, że za altanę można uznać jedynie niewielki pawilon 

ogrodowy, nie związany trwale z gruntem o ażurowych ściankach  i oddalił skargę na 

ostateczną decyzję organu budowlanego nakazującą działkowcowi rozbiórkę  altany 

murowanej.                                                                                          

W ocenie Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD wykładnia pojęcia altany dokonana 

przez Naczelny Sąd Administracyjny jest wynikiem braku dostatecznie 

sprecyzowanego przepisu    art. 29 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego. Brak legalnej 

definicji pojęcia „altana”, budzi uzasadnione obawy, że dotychczasowy stan prawny 

może  być coraz powszechniej wykorzystywany przez  skrupulatnych urzędników 

organów budowlanych do wydawania decyzji nakazujących działkowcom rozbiórkę 

tradycyjnego budownictwa na działkach rodzinnych.                                                  

Niewątpliwym zatem jest, że dalsze utrzymywanie w/w  przepisu w dotychczasowym 

brzmieniu jest  wysoce szkodliwe  dla wszystkich działkowców posiadających altany 

na swoich  działkach. Stosowanie w orzecznictwie organów budowlanych w/w 

sądowej wykładni pojęcia altana  doprowadziłoby  w konsekwencji do likwidacji  

istniejącego od niemal wieku  tradycyjnego budownictwa na działkach rodzinnych i 

nie tylko.  Trzeba mieć na uwadze przede wszystkim obronę  interesów działkowców,  

dla których nakaz rozbiórki altany to znacząca dotkliwość ekonomiczna a także 

powód do rezygnacji z działki.                                                                                                                    

 W związku z powyższym Okręgowy Zarząd Sudecki PZD wyraża pogląd, że 

zaistniały stan rzeczy nie jest dziełem przypadku, iż Naczelny Sąd Administracyjny 

w swoim orzeczeniu przyjął omawianą wykładnię pojęcia altana, którą stosują          

w praktyce organy budowlane i nakazują działkowcom rozbiórkę altan murowanych 

lub drewnianych, trwale z gruntem związanych. Sytuację tę należy również odnieść 

do  przepisu art. 35 w związku z art. 42 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach 

działkowych.  Z przepisów tych wynika wprost, że w przypadku wygaśnięcia prawa 

do działki  w związku z likwidacją ogrodu lub jego części, działkowcowi nie 

przysługuje wynagrodzenie  m.in. za urządzenia i obiekty wykonane niezgodnie               

z prawem.  W tym kontekście w logiczną całość wpisuje się także wniosek Związku 

Miast Polskich z dnia  18 grudnia 2013 r. skierowany do Prezydenta RP o rozważenie 

możliwości zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego niektórych przepisów  nowej 

ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, w tym przepisów o odszkodowaniach  

w razie likwidacji  ogrodów.  

Dlatego należy pamiętać i mieć na uwadze, że przez ponad 20 lat działkowcy 

doświadczyli aż nadto za wiele rozmaitych złych praktyk stosowanych przez organy 

władzy publicznej i inicjatyw ustawodawczych w kierunku  zmian przepisów prawa 



w sposób niekorzystny dla działkowców.  W aktualnej sytuacji przykładem 

kontynuowania złych praktyk w odniesieniu do ogrodów działkowych jest 

przywołany wyżej wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Niewątpliwie wyrok 

ten dowodzi, że obecne zapisy  prawa budowlanego mogą stanowić podstawę dla 

interpretacji grożących postawieniem działkowcom zarzutu samowoli budowlanej, 

czyli wybudowania altan niezgodnie z prawem. 

W tej sytuacji konieczną jest nowelizacja ustawy – Prawo budowlane, która 

zabezpieczy działkowców przed  skutkami stosowania wobec działkowców w/w 

wykładni pojęcia altany. W ocenie Okręgowego Zarządu Sudeckiego, podjęcie prac  

w zakresie  zmiany przepisów Prawa budowlanego w odniesieniu do altan powinno 

nastąpić z inicjatywy obywatelskiej.  

W związku z powyższym Okręgowy Zarząd Sudecki proponuje, aby Krajowa Rada 

Polskiego Związku Działkowców powołała Komitet Inicjatywy Obywatelskiej, 

bowiem tylko sami działkowcy powinni i mogą obronić swoje domki działkowe 

przed niekorzystnymi  i krzywdzącymi ich decyzjami organów budowlanych. 

 

Szczawno Zdrój, 16 czerwca 2014 r. 
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