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W odpowiedzi na pismo znak: GMS-WP-173-248/14 z dnia 21 listopada 2014 r. w 
sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz 

niektórych innych ustaw, Polska Izba Inżynierów Budownictwa uprzejmie informuje, iż 

rozumiejąc intencję projektodawcy oraz próbę rozwiązania problemu jaki dotyczy 

bezpośrednio osób, które wybudowały różnego rodzaju obiekty budowlane w tym budynki, 
bez wymaganego stosownego pozwolenia na budowę, zgłasza poniższe uwagi do 
zaproponowanego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projektu. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z aktami wykonawc~ymi 
posługuje się określeniami ściśle zdefiniowanymi oraz w pełni zrozumianymi w 

nazewnictwie branżowym i potocznym, a zatem zaproponowana zmiana w art. 29 ust. l pkt 4 
dodająca po wyrazie altan określenie "działkowych", niczego nie wnosi do sprawy a jedynie 
spowoduje bałagan legislacyjny. Nie sposób racjonalnie odpowiedzieć na pytanie czym się 
różni altana działkowa od altany nie działkowej, a na takie pytanie projektodawca powinien 
znać odpowiedź. Z całą pewnością dodanie określenia działkowa do altany nie zmieni jej 
podstawowego znaczenia. Otóż altana to niewielka budowla ogrodowa, zwykle drewniana o 

ażurowych ścianach. 

Zaproponowana w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r, o rodzinnych ogrodach 
działkowych, definicja altany działkowej jest całkowicie sprzeczna z ww. ustawą Prawo 
budowlane, altana nie jest budynkiem, dlatego jest określana jako budowla lub obiekt 
budowlany. 

Jeśli projektodawca chce umożliwić budowę budynków rekreacji indywidualnej na 

terenie rodzinnych ogrodów działkO\vych, to należy tego rodzaju obiekty dopisać do art. 29 
ust. l pkt 4 ustawy - Prawo budowlane. Proszę jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, iż 

zarówno budynek gospodarczy Jak i budynek rekreacji indywidualnej są zdefiniowane w 
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rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Ponadto, przypominam o zasadzie legislacyjnej, iż prawo nie może działać wstecz, a 
zatem nowo wprowadzone przepisy będą mogły mieć zastosowanie tylko do obiektów 
powstających po ewentualnym ich wejściu w życie, zaś nie będą miały zastosowania do 
procedury legalizacyjnej obiektów już istniejących. 
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