NlINISTER
INFRAS-I'RI. iKTURY

Warszawa, grudnia 2014

I ROZWOJU

r.

DB-ll-is-0701-65i 14
NK:

Pan

Radoslaw Sikorski

l/larszalek Sejmu
Rzeczypospolitoj Polskiej

OdpowladajEc na interpelacjq posla Waldemara Slugockiego w sprawie uregulowania slatutu prawnego
altan dziaikowych, przekazanq przy piSmie z dnia 25 listopada 2Q14 t. z ak. SPS-023-29577/14, ponitej
odnosze sie do postawionych pytatl
Czy w Mnsterstwe lnfrastruktury i Rozwoiu prowadzone sE obecnie prace nad prawnym
u r e g u awa n ie m sprc w y altan dziatkowyc h?
I

Jakie lest stanowisko kierowanego pnez PaniA Minister resottu wobec abywatelskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy - Prcwo budowlane oraz niekt6rych innych ustaw Taproponowanega pnez stronP
sDolecznaz

i

Rozwoju popiera kierun€k zmian zaproponcv,/anych '"!' obywatelshim
projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektdrych innych uslaw (druk nr 2953).
Jednoczesnre informuje, i2 Rada Ministrow w dniu 9 grudnia 2014 r. plzyiela poprawki do ww. projektu
ustawy. przedlotone przez Ministra Infraslruktury i Rozwoiu- Przyjete poprawki realizujq zalecenla
pani Ewy Kopacz - Prezesa Rady Minislr6w, kt6ra na spotkaniu z przedstawicielami dzialkowc6w w dniu
24 itstooada 2O14 r zagowiedziala. i2 w celu udoskonalenia projektu tak aby motliwie kompleksowo
zabezp)eczal prawa wszystkich dzialkowc6w, prowadzofle bedq prace nad poprawkami do tego
projektLr. zobowiqzujqc jednoczeSnie przedstawicieli m.in. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwo.iu
oraz R:adowego Centrum Legislacji do opracowania. wsp6lnie z przedstawicielami dzialkowc6w
projeklij ww poprewek Projekt poprawek zostal skonsultowany z przedstawicielami Komitetu lnicjatywy
Ustawodawczei ,.STOP ROZBIORKOM ALTAN', kt6ry jest iniciatorem ww. obywatelskiego projektu
ustawy. Nale2y podkre6lic, 2e projekt ptzedmiotowych Poprawek, w zakresie om6wionym
na ww. sDotkar,iu z rdzialem Prezesa Rady Ministrow oraz przedstawicieli dzialkowcow, nie budzil
Manisterslwo Infraslruktury

zasirzezeh tych przedstawioieli.
P.zy)ele ptzez Rade Ministrow poprawki zakladajq ,,legalizacjg" obiektow budowlanych wybudowanych

na te.enre rodzinnych ogrod6w dzialkowych przed dniem wej6cia w 2ycie projektowanej
ale tviko takich, kt6re spelniajq wymagania okreslone, w projektowanej w ustawie z dnia 13
2A13 |

ustawy,

grudnia

a todzinnych ogrodach dzialkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) deftn qi,,altany dzialkowej", przez
ktorq ralezy rozumiec wolno stojqcy budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany
spelniajqcy tak, funkcjq, polozony na terenie dzialki w rodzinnym ogrodzie dzialkowym, o powierzchni
zabudowy do 33 m' craz wysokoSci 4 m (iesli dach jest plaski) lub 5 m (iesli daeh jest stromy),
przy czym do powrerzchni zabud-owy nie wlicza sig tarasu. werandy lub ganku. o ile ich lqczna
pov;ierzchnia nie pizekracza 12 m'. JeSli dzralkowrec bgdzie mial wEtpliwosci, czy wybudowana alana
w jego ogrodzie spelnia wymagania okre$lone w projektowanej definrcji ,altany dzialkowej". bgdzie mdgl

wystapic do wlaSciwego organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaswiadczenia
potwle.dzajace-. zgodno$c altany z ww, wymaganiami. Odmowa wydania zagwiadczenia bedzie
naslqpolvac v. .dze decyzji. Za wydanie zaswiadczenia nie bedzie pobierana oplata skarbowa.

W pfz!'padku o'Jiektow budowlanych wybudowsnych na terenach rodzinnych ogrodow dzialkowych
przel oniem wejscia w zycie proiektowanej ustawy spelniaiEcych wymagania okreSlone w dodawanej
deiin c1 ,,altanv dzialkowej", nie bqdq wszczynane postQpowania okreslone w art.48-49b

a
wszczete iniezakorlczone decyziq ostatecznq
welscra w zycte prolektowaneJ ustawy
,p^oslQp,owania
do dnra
zostana umorzon".
Poracto w przypadku gdy oslateczna de
cyzja o nakazie rozbi6rki obiektu budowranego
wybudowanego
weiseia w:vcrei,niii",ei,"ta"v
roowlanego' kt6ry wyda'l t? decyzjg
w prerwszei iistanclr, stw;eiozi jJ;
usta\^/

Pravlc budowrane.
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