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lnfrastruktury i Rozwoju, w §prawie

paekazuję Panu kopię tego pisma.

Szanowny Pan

Marian pasiński

Prezes Okręgoweg o Zarądu PZD

wZielonej Góne

Zielona Gora, 4.1 1.2014 r.

do Pani Marii Wasiak, Minister

altan działkowyeh. W załączeniu

,,\..
{t 

) 

,,-)

łŚ--a 'ru-,-s.-Ł.
że wystosowałem interpelację

uregulowania prawnego statutu
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Zielona Góra, 3.1 1.2014 r.

BPWs.1.003 .232,2014

szanowna pani

Maria wasiak

Minister lnfrastruktury i Rozwoju
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Do mojego Biura Poselskiego zgłosilisię pzedstawiciele środowiska działkowcow zaniepokojeni

mozliwością rozbiorki altan działkowych, lch obawy spowodowane są wyrokiem Naczelnego Sądu

Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2014 r,, w ktorym to NSA poparł stanowisko nadzoru budowlanego,

mówiące, ze z Ustawy prawo budowlane wynika, żebez decyzji o pozwoleniu na budowę w ogrodzie

działkowym mozna postawić jedynie altanę pozbawioną litych ścian. W uzasadnieniu pzedmiotowego

wyroku czytamy: Sąd w pełni podzielił argumentację organow obu instancji, ktore - definiując pojęcie

,,altany" -posłuźyły się wykładnią z języka potocznego. Organ powiatowy wskazał w tym zakresie na

stanowisko GUNB pzyjmując, iż za ,,altanę" uznaje się niewielkie pawilony ogrodowe o lekkiejkonstrukcji

i ażurowych ścianach, nie związane trwale z gruntem, przeznaczone do wypoczynku oraz osłony pned

słoncem i deszczem. Organ odwoławczy stanął na zbliżonym stanowisku, że ,,altana", zgodnie

z wykładniąjęzykową(przy uwzględnieniu dyrektywy 1ęzyka potocznego), oznacza budowlę lub budynek

w ogrodzie, zazwyczaj lekktej konstrukcji, służące do wypoczynku i ochrony przed niekorzystnymi

warunkami atmosferycznymi. Według definicji zawańej w lnternetowym Słowniku Języka Polskiego

(www.sjp,pwn,pl) ,,altana" to ,,niewielka budowla ogrodowa, zvlykle drewniana, o ażurowych ścianach".

Podobnie definiuje ,,aftanę" Encyklopedia lnternetowa (wikipedia,pl): ,,aftana - lekka budowla, częsfo

ażtlrowa, stawiana w ogrodzie, często ozdobna, rownież niewielki plac zacieniony pżez krąg drzew, ma

za zadanie chronic przed deszczem i słońcem, miejsce spotkań i odpoczynku". Z koleiwedług Małego

Słownika Języka Polskiego (PWN, Warszawa 1969) ,,altana" to ,,lekki, przewiewny budynek w ogrodach,

obsadzony zwykle roślinami pnącymi, osłaniający pned deszczem isłoncem",

Działkowcow dodatkowo niepokoi 'fakl, że do dziś dzień nie nastąpiła zmiana prawa znosząca

zagrożenie rozbiorką altan, ktorych liczba szacowana jest obecnie na około 900 000. W zdecydowanej

większości pzypadkow są one obiektami nie odpowiadającymi definicji pzyjętej pżez NSA.

W powszechnie panującym wśrod działkowcow pzekonaniu, z dotychczasowych zapisow prawa
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budowlanego wynikało bowiem, że przy wznoszeniu altany jedynym kryterium, ktorego musieli

pżestrzegac, były wymiary obiektu, zaś całkowicie obojętna była kwestia technologii ich budowy.

W związku z tym Krajowa Rada PZD zainicjowała opracowanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie

ustawy - Prawo budowlane. Projekt ten zakłada, że obiekty wznoszone przez działkowcow będą

określane mianem ,,altany działkowej". Budowa tych budynkow rekreacyjno-wypoczynkowych,

o powiezchni zabudowy do 35 m2 i wysokości 5 m (pzy dachu płaskim 4 m), nadal ma byc wolna od

obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Ustawa objęłaby ochroną także obiekty zbudowane

dotychczas (większość z nich powstała pzed wieloma laty) pod warunkiem, ze ich wymiary będąmieściły

się w normach określnych w proponowanym przezdziałkowcow prolekcie ustawy,

Z zwięRu z pzedstawioną w tej interpelacji sytuacją polskich działkowcow upzejmie proszę

Panią Minister o odpowiedz na następujące pytania:

1) Czy w Ministerstwie lnfrastruktury iRozwoju prowadzone sąobecnie prace nad prawnym

uregulowaniem sprawy altan działkowych?

2) Jakie jest stanowisko kierowanego pzez Panią Minister resońu wobec obywatelskiego

pro;ektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw

zaproponowanego pzez stronę społeczną?
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