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W odpowiedzi na pismo z dnia 21 listopada 2014 r., znak GMS-WP-173-248/14 
dotyczące obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane (dalej 
projekcie) przesyłamy uwagi Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na wstępie pragniemy zapewnić, że w pełni rozumiemy problem leżący u podstawy 
przedstawionego projektu zmian - zarówno w skali społecznej jak i w poszczególnych, 
indywidualnych przypadkach obywateli realizujących swoje podstawowe potrzeby w ~aobrej -
wierze i zaufaniu do przepisów prawa. Nie możemy jednak nie zauważyć, że projektowane 
zmiany mają cechy legalizacji stanu niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym, w wielu 
wypadkach (zbyt wielu aby je pominąć) wynikającego nie tyle z zawiłości interpretacyjnych 
prawa, co ze świadomego przekształcania - nie przeznaczonych i nie przystosowanych do tego -
rodzinnych ogrodów działkowych w działki o charakterze siedliska. Wprowadzenie 
projektowanych zmian niewątpliwie pozostawiałoby otwartą drogę dla takich przekształceń, co 
wydaje się sprzeczne z pierwotną intencją ustawodawcy i istotą rodzinnych ogr9dów 
działkowych. Z tego punktu widzenia projektowane zmiany należałoby ocenić jako niewłaściwą 
praktykę rozwiązywania problemów bezpośrednio związanych z ładem przestrzennym i jakością 
użytkowania przestrzeni publicznych. 

W przekonaniu Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, rodzinne ogrody działkowe, 
które stanowią enklawy zieleni w miastach, mają przede wszystkim służyć celom rekreacyjnym 
i uprawnym, a zatem należy je rozpatrywać w kontekście planowania miejskiego i w tym 
miejscu należałby je uregulować. Nie do zaakceptowania jest jednak próba ich przekształcenia 
w enklawy zabudowy, które nie będą podlegać jakimkolwiek regulacjom przestrzennym. 
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Mając na uwadze powyższe, Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej zajmuje 
stanowisko krytyczne wobec niniejszego projektu. 

Odnosząc się do poszczególnych zmian przewidzianych w ww. projekcie, wątpliwość 
budzi przede wszystkim posłużenie się w art. 2 projektu, słowem "budynek" w definicji altany 
działkowej. Budynek w rozumieniu ustawy- Prawo budowlane jest to obiekt budowlany trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający 
fundamenty i dach. Nie można uznać, iż intencją ustawodawcy było (biorąc pod uwagę 

obowiązujące przepisy) dopuszczenie do wznoszenia trwalszej zabudowy w ogrodach 
działkowych. Wobec pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych, Izba Architektów RP 
stoi na stanowisku, iż zasadnym jest wypracowanie jednoznacznej definicji "altany", nie 
przesądzając, w którym akcie prawnym powinna się znaleźć. Z całą stanowczością należy 
jednak podkreślić, że definicja "altany'' nie powinna być równoważna ustawowemu znaczeniu 
budynku czy obiektu budowlanego. 

Konsekwentnie, negatywnie należy odnieść się do art. 2 pkt.l projektowanej zmiany 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Jeżeli wypracowana zostałaby definicja "altany" 
np. w ustawie Prawo budowlane, to ze względu na dbałość o spójność, jasność i racjonalność 
przepisów prawa, zbędnym zabiegiem jest wprowadzanie do ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych dodatkowej odrębnej definicji - "altany działkowej". Byłoby to niekonsekwencją 
legislacyjną i zaprzeczeniem zasady jednolitości prawa. 

Dodatkowo, nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wskutek wprowadzenia 
proponowanych zmian przewidzianych w projekcie, nastąpi de facto legalizacja stanu 
niezgodnego z prawem. Należy nadmienić, że zachowanie całej dotychczasowej spuścizny· 
budowlanej ogrodów działkowych powinno nastąpić na mocy ustawy specjalnej, nie zaś w 
wyniku wprowadzenia zmian do obowiązujących przepisów prawa. Rodzinne ogródki 
działkowe stanowią ważną funkcję społeczną w miastach i dlatego do problemu należy 
według Izby Architektów RP podejść całościowo, nie poprzez wyrywkowe uregulowania 
prawne, stanowiące jedynie próbę rozwiązania spraw cząstkowych. 

Prezes 
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