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STANOWISKO
O krqgowego Zarzqdu t6dzkiego Po ls kiego Zwiqzku Dziatkowc6w

z dnia 23 marca 201,5 ror<u

w sprawie uchwafenia przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy
Prawo budowlane oraz niekt6rych innych ustaw.

Okrqgowy Tarzqd L6dzki Polskiego Zwiqzku Dziatkowc6w v,ryra2a ogromnA

satysfakcjg i zadowolenie z uchwalenia przez Sejm RP w dniu 6 lutego 2015r.

a nastqpnie przez Senat RP w dniu 5 marca 2015r. ustawy o zmianie ustawy
Prawo budowlane i niekt6rych innych ustaw, kt6ra zabezpiecza dzialkowc6w
przed grofbq rozbi6rki wybudowanych altan.

Wyrokiem z dnia 9 stycznia 2014r. Naczelny Sqd Administracyjny oddalif
skargg kasacyjnq dzialkowca w sprawie rozbi6rki altany uznajqc jq za budynek
w Swietle ustawy Prawo budowlane. Sw6j wyrok sqd oparl o definicJg altany
jako konstrukcji drewnianej, aiurowej, otwartej, nie zwiqzanej trwale
z gruntem, przeznaczonej do wypoczynku i ochrony przed sloficem i deszczem.

Wyrok ten stanowit precedens i pretekst do podejmowania przez nadz6r

budowlany w cafej Polsce decyzji o nakazie rozbi6rki niemal ka2dej altany,
o wymiarach zgodnych z normatywem, ale konstrukcji niezgodnej z definicjq.
Aby uniezaleini6 siq od uznaniowych decyzji organ6w nadzoru budowlanego
i doprowadzii do nowelizacji prawa budowlanego Krajowa Rada Polskiego

Zwiqzku Dziatkowc6w zainicjowala opracowanie obywatelskiego projektu

ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane. W dniu 26 czerwca 20L4r.
powofano Komitet lnicjatywy Ustawodawczej,,STOP ROZBIoRKOM ALTAN",

kt6ry zostal zarejestrowanv przez Marszalka Sejmu RP - Paniq Ewg Kopacz

w dniu 16 fipca 2OL4r. Przedlo2ony projekt ustawy o zmianq ustawy Prawo

budowlane oraz niekt6rych innych ustaw zakladal, 2e obiekty wznoszone przez

dziatkowc6w bqdq okre5lane mianem ,,altany dzialkowej". Warunkiem bylo,
aby ich wymiary mieScity siq w normach dotychczas zapisanych dla ,,altan".
W odniesieniu do powy2szego, od dnia 18 lipca 2014r. wladze i organy PZD, na

szerokq skalq, przystqpity do dziatari majqcych na celu promowanie inicjatywy
obywatelskiej. Rozpoczqto zbieranie podpis6w dzialkowc6w i sympatyk6w
ogrodnictwa dziatkowego popierajgcych projela ustawy. W dniu 9 paidziernika

2014r. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej zlo2yt do Sejmu ponad 700 000



podpis6w pod projektem ustawy, z czego w okrqgu t-6dzkim zebrano 52 416

podpis6w, co w skali caiego kraju stanowiio najwiqksza liczbq'

Pierwsze czytanie projektu ustawy ,,STOP ROZBIORKOM ALTAN" odbyto

slg w dniu 18 grudnia 2014r. sejm na wniosek Marszatka sejmu skierowat

projekt obywatelski do prac Komisji Infrastruktury kt6ra go zaakceptowala

(z poprawkami zgloszonymi przez stronq rzqdowq) i skierowala do drugiego

czytania w sejmie. w dniu 4 lutego 2015r. odbylo siq drugie czytanie projektu

ustawy, podczas kt6rego posel SLD zto2yf poprawkq. Komisja Infrastruktury

w trakcie posiedzenia, majqcego miejsce tego samego dnia, poprawkg

odrzucita, a projekt ustawy skierowala do trzeciego czytania. w wyniku

powy2szego w dniu 6 lutego 201'5r. projekt zostal przyjqty przez Sejm

i nastqpnie skierowany pod prace senatu. senatorowie pozytywnie odnie6li siq

do projektu efektem czego bylo jego uchwalenie w dniu 5 marca 2o15r'

Senatorowie zlo2yli jednq poprawkq, kt6ra w zakresie procedury

w postqpowaniu dotyczqcym wydawania za6wiadczed o zgodno5ci altany

dzialkowej z przepisami prawa, a mianowicie organ rozpatrujqcy wniosek

dziatkowca w tej sprawie, w przypadku odmowy, mialby o tym orzeka6

w formie postanowienia. Senackie rozwiqzanie odpowiada standardowym

regufom zapisanym w Kodeksie Postqpowania Administracyjnego' Skutkiem

powy2szego projekt dzialkowc6w wr6cil ponownie pod obrady Sejmu' W dniu

1g marca sejmowa Komisja lnfrastruktury zajqfa pozytywne stanowisko wobec

senackiej poprawki, w nastepstwie czego w dniu 20 marca projekt ustawy

,,sToP ROZBI6RKoM ALTAN" zostat przeglosowany prze Sejm'

Podsumowujqc Okrqgowy Zarzqd L6dzki Polskiego Zwiqzku Dziatkowc6w

stwierdza,2eprzyjqtaprzezSejmustawaskuteczniebroniinteres6wka2dego
dzialkowca posiadajqcego,,altanq dziatkowq" o normatywach zgodnych

zprzepisamiustawyorodzinnychogrodachdzialkowych.Nielegalizuje
natomiast obiekt6w wybudowanych z naruszeniem prawa budowalnego

i ustawY o ROD.

Okrqgowy ZarzEd t6dzki Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w oczekuje

obecnienapodpisanieustawyprzezPrezydentaRzeczyeospo|itejPo|skiej.
sklada r6wnie2 serdeczne podziqkowania Komitetowi Inicjatywy

obywatelskiej, Krajowej Radzie Polskiego Zwiqzku Dziatkowc6w oraz

wszystkim dziatkowcom i dziataczom okrqgu t6dzkiego za ich pracq



i zaanga|owanie w sprawie. Dzialkowcy oraz organy i wladze pZD po raz
kolejny pokazali swq jedno6i, sitq i determinacjg w dziataniach na rzecz Zwiqzku
i rodzinnych ogrod6w dziatkowych. Ustawa jest kolejnym wielkim sukcesem
catego Zwiqzku i dziatkowc6w.
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t6di, dnia 23 marca 2015 roku.


