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 Pan  
 Radosław Sikorski 
 Marszałek Sejmu 
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Szanowny Panie Marszałku, 
 
przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów propozycje poprawek do 

obywatelskiego projektu ustawy 
 
 

- o zmianie ustawy - Prawo budowlane 
oraz niektórych innych ustaw  
(druk nr 2953). 

 
 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

Z wyrazami szacunku 

 

(-) Ewa Kopacz 
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Propozycje poprawek do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo 

budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2953) 

 

Celem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane 

oraz niektórych innych ustaw jest ochrona kilkuset tysięcy obywateli 

przed konsekwencjami orzecznictwa sądów administracyjnych w odniesieniu do altan 

na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. 

W dotychczasowym stanie prawnym budowa na terenie rodzinnych ogrodów 

działkowych altan, rozumianych jedynie jako lekkie ażurowe konstrukcje, była zwolniona 

spod reglamentacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom obywatelskiego projektu ustawy, którego 

celem jest zalegalizowane obiektów budowlanych wybudowanych na terenie rodzinnych 

ogrodów działkowych, w przedłożonych poprawkach proponuje się legalizację obiektów 

budowlanych wybudowanych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przed dniem 

wejścia w życie projektowanej ustawy, ale tylko takich, które spełniają wymagania określone, 

w dodawanej do ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, 

definicji altany działkowej. Za zalegalizowanie obiektów budowlanych działkowiec 

nie będzie obowiązany dokonać opłaty legalizacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane. W przypadku altan, w stosunku do których zostały wszczęte 

postępowania w sprawie wydania decyzji nakazującej rozbiórkę, postępowania te będą 

umarzane. 

Aby działkowiec nie miał wątpliwości czy obiekt budowlany znajdujący się na jego 

działce spełnia wymagania określone w definicji altany działkowej, czyli czy obiekt 

ten w istocie rzeczy jest altaną działkową, będzie mógł on wystąpić do właściwego organu 

nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność 

wybudowanej altany działkowej z wymaganiami określonymi w ustawie o rodzinnych 

ogrodach działkowych. Wniosek taki jest wolny od opłaty skarbowej. Do wniosku 

działkowiec będzie obowiązany dołączyć aktualny na dzień złożenia wniosku wypis 

z prowadzonej przez stowarzyszenie ogrodowe ewidencji działek oraz sporządzone 

przez siebie oświadczenie o powierzchni zabudowy altany znajdującej się na jego działce, 

z wyszczególnieniem takich powierzchni, jak powierzchnie: tarasów, werand lub ganków, 
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o ile one występują. Po otrzymaniu takiego wniosku organ nadzoru budowlanego będzie 

obowiązany udać się do miejsca, w którym zlokalizowana jest altana i potwierdzić zgodność 

istniejącego obiektu ze stanem wynikającym ze złożonych dokumentów. W przypadku 

potwierdzenia zgodności organ nadzoru budowlanego obowiązany jest wydać zaświadczenie. 

Odmowa jego wydania musi nastąpić w drodze decyzji, która podlega zaskarżeniu. 

W przedłożonych propozycjach poprawek uregulowano również sytuację 

działkowców, w stosunku do których został orzeczony nakaz rozbiórki, ale nie została ona 

jeszcze fizycznie rozpoczęta. W takiej sytuacji organ nadzoru budowlanego, który wydał taką 

decyzję w pierwszej instancji stwierdza jej wygaśnięcie. 

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Ministrów proponuje wnieść do obywatelskiego 

projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk 

sejmowy nr 2953) następujące poprawki: 

1. W art. 1 projektu dotyczącym zmian w art. 29 w ust. 1 w pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) projektowanej 

zmianie proponuje się nadać brzmienie: 

 „4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 

13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40);”. 

2. W art. 2 projektu dotyczącym zmian w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych 

ogrodach działowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) proponuje się: 

1) pkt 1 nadać brzmienie: 

„1) w art. 2 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

„9a) altanie działkowej – należy przez to rozumieć wolno stojący budynek 

rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, 

położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, o powierzchni 

zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m 

przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, 

werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2;”;”; 

2) w pkt 2 dotyczącym zmian w art. 13 proponuje się ust. 1 nadać brzmienie: 

 „1. Na terenie działki nie może znajdować się: 

1) altana działkowa niespełniająca wymagań określonych w art. 2 pkt 9a; 

2) obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy przekraczającej 35 m2 

oraz o wysokości przekraczającej 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach 

płaskich.”; 
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3) po pkt 2 proponuje się dodać pkt 2a  w brzmieniu: 

„2a) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu: 

„Art. 13a. 1. Działkowiec może wystąpić do właściwego organu nadzoru 

budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność 

wybudowanej altany działkowej z wymaganiami określonymi w art. 2 pkt 9a. 

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze decyzji. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 

1) aktualny na dzień złożenia wniosku wypis z ewidencji działek, o której mowa 

w art. 51; 

2) oświadczenie działkowca o powierzchni zabudowy altany działkowej 

znajdującej się na jego działce, zawierające również wskazanie powierzchni 

tarasów, werand lub ganków. 

3. Za wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się opłaty 

skarbowej.”;”; 

4) po pkt 3 proponuje się dodać pkt 4 w brzmieniu: 

„4) w art. 46 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9) działanie na rzecz zagospodarowania i zabudowy ROD zgodnie z jego celami 

oraz przepisami prawa.”.”. 

3. Art. 4 projektu otrzymuje brzmienie:  

„Art. 4. 1. W przypadku obiektów budowlanych wybudowanych na terenach 

rodzinnych ogrodów działkowych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

spełniających wymagania, o których mowa w art. 2 pkt 9a ustawy wymienionej w art. 2, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie wszczyna się postępowania określonego 

w art. 48-49b ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy, a postępowania wszczęte 

i niezakończone decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy umarza się. 

2. W przypadku gdy ostateczna decyzja o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego, 

o którym mowa w ust. 1, wydana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie została 

jeszcze wykonana, właściwy organ nadzoru budowlanego, który wydał tę decyzję w pierwszej 

instancji, stwierdza jej wygaśnięcie.”. 
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