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Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r.  

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 827) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, jak 

wynika to z obywatelskiego projektu, jest ochrona kilkuset tysięcy obywateli przed 

konsekwencjami orzecznictwa sądów administracyjnych w odniesieniu do altan na działkach 

w rodzinnych ogrodach działkowych.  

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – pozwolenia 

na budowę nie wymaga budowa altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych 

ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m
2
 oraz wysokości do 5 m przy 

dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich. 

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 9 stycznia 2014 r. podniósł, 

podzielając stanowisko wyrażone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Warszawie z dnia 21 marca 2012, że brak w przepisach Prawa budowlanego definicji 

legalnej pojęcia „altana”, powoduje, że kwalifikacji obiektu, zwanego „altaną”, należy 

dokonywać po analizie formy, funkcji oraz gabarytów budowli, mając przy tym na uwadze 

definicję przyjętą w języku codziennym. „Altana”, zgodnie z wykładnią językową (przy 

uwzględnieniu dyrektywy języka potocznego), oznacza budowlę lub budynek w ogrodzie, 

zazwyczaj lekkiej konstrukcji, służące do wypoczynku i ochrony przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi. Według definicji zawartej w Internetowym Słowniku Języka 

Polskiego (www.sjp.pwn.pl) „altana” to „niewielka budowla ogrodowa, zwykle drewniana, 

o ażurowych ścianach”. Z kolei według Małego Słownika Języka Polskiego (PWN, 

Warszawa 1969) „altana” to „lekki, przewiewny budynek w ogrodach, obsadzony zwykle 

roślinami pnącymi, osłaniający przed deszczem i słońcem”. 

http://www.sjp.pwn.pl/
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W ocenie Sądu w konsekwencji należy przyjąć, że każdy obiekt realizowany na terenie 

ogrodu działkowego i nie zwolniony ustawą od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, 

podlega wszelkim rygorom przewidzianym w Prawie budowlanym, łącznie z możliwością 

wydania przez organ nadzoru budowlanego orzeczenia o rozbiórce. 

W myśl uzasadnienia przedmiotowa nowelizacja ma na celu „doprecyzowanie zapisów 

ustawy – Prawo budowlane w zakresie regulacji odnoszących się do budownictwa na 

działkach w rodzinnych ogrodach działkowych oraz zabezpieczenie działkowców przed 

negatywnymi konsekwencjami dotychczasowych uchybień legislacyjnych, na których 

istnienie pośrednio zwrócił uwagę NSA. (…) co pozwoli uniknąć w przyszłości wątpliwości, 

co do legalności postępowania osób wznoszących altany na działkach oraz oddali ryzyko 

masowego wszczynania postępowań w/s rozbiórki już istniejących altan, które działkowcy 

wznosili w uzasadnionym przeświadczeniu o działaniu zgodnym z prawem”. 

Ustawa wprowadza definicję pojęcia „altany działkowej” w ustawie z dnia 13 grudnia 

2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz będącą skutkiem wprowadzenia 

ww. definicji legalnej modyfikację w art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane.  

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

działce spełnia wymagania określone w definicji altany działkowej, wprowadzana do ustawy 

o rodzinnych ogrodach działkowych regulacja przewiduje, że 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 będzie wolny od opłaty 

skarbowej. Do wniosku działkowiec będzie obowiązany dołączyć aktualny na dzień złożenia 

wniosku wypis z prowadzonej przez stowarzyszenie ogrodowe ewidencji działek oraz 

oświadczenie o powierzchni zabudowy altany znajdującej się na jego działce, 

z wyszczególnieniem takich powierzchni, jak powierzchnie: tarasów, werand lub ganków, 

o ile one występują. Po otrzymaniu takiego wniosku organ nadzoru budowlanego będzie 

obowiązany 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. 
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Ponadto w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych wprowadza się zmiany 

porządkujące w zakresie nazewnictwa zastępując pojęcie „altany” pojęciem „altany 

działkowej”.  

Analogiczna zmiana następuje w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych. 

Ustawodawca proponuje ponadto legalizację obiektów budowlanych wybudowanych na 

terenie rodzinnych ogrodów działkowych przed dniem wejścia w życie niniejszej nowelizacji, 

spełniających wymagania dla altany działkowej, określone w dodawanym pkt 9a w art. 2 

ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 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.  

Uregulowano również sytuację działkowców, w stosunku do których został orzeczony 

nakaz rozbiórki, która nie została ona jeszcze fizycznie rozpoczęta. W takiej sytuacji organ 

nadzoru budowlanego, który wydał taką decyzję w pierwszej instancji stwierdzi jej 

wygaśnięcie. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw została 

uchwalona w dniu 6 lutego 2015 r., na 86. posiedzeniu Sejmu. 

Projekt ustawy został zgłoszony w trybie inicjatywy obywatelskiej i objęty był drukiem 

sejmowym nr 2953. Pierwsze czytanie odbyło się w na posiedzeniu Sejmu w dniu 18 grudnia 

2014 r., po czym projekt skierowano do Komisji Infrastruktury. 

W trakcie prac Komisji wprowadzono poprawki o charakterze redakcyjno-

porządkującym.  

W ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych dodano również przepis art. 13a dający 

działkowiczom prawo do wystąpienia do właściwego organu nadzoru budowlanego 

z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność wybudowanej altany 

działkowej z wymaganiami określonymi w tej ustawie. 
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Ponadto dodano przepisy przejściowe przewidujące legalizację obiektów budowlanych 

wybudowanych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, spełniających wymagania dla altany działkowej. 

Sprawozdanie Komisji zostało przyjęte w dniu 15 stycznia 2015 r. (druk nr 3085). 

W toku drugiego czytania na 86. posiedzeniu Sejmu w dniu 4 lutego 2015 r. wniesiono 

poprawkę proponującą, aby legalizacja, o której mowa powyżej, dotyczyła jedynie obiektów 

budowlanych wybudowanych po dniu 1 stycznia 1995 r. 

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu nieobejmującym wskazanej wyżej poprawki. 

 

III. Uwaga szczegółowa 

– art. 3 pkt 3 noweli, art. 13a ust. 1 ustawy rodzinnych ogrodach działkowych: 

Dodawany do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przepis art. 13a ust. 1 zdanie 

drugie przewiduje, że odmowa wydania zaświadczenia, potwierdzającego zgodność 

wybudowanej altany z wymaganiami określonymi w art. 2 pkt 9a tej ustawy, następuje 

w drodze decyzji. 

Podkreślenia wymaga, iż postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń, regulują 

przepisy działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa). Zgodnie zaś 

z art. 219 Kpa odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez 

osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.  

Ponadto postanowienia ostateczne mogą być zaskarżanie do wojewódzkiego sądu 

administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi.  

Mając na uwadze, iż istotą Kodeksu jest dokonanie kodyfikacji danej gałęzi prawa, 

poprzez stworzenie zupełnej i trwałej regulacji w danej dziedzinie spraw, ustawodawca 

powinien nader rozważnie podejmować decyzję, w tym przypadku, o odstąpieniu od zasad 

procedury administracyjnej.  

Zauważyć również należy, że z uzasadnienia projektu ustawy jak również z przebiegu 

prac legislacyjnych w Sejmie nie wynika czym podyktowane było proponowane odstąpienie 

o określonych w Kpa regulacji dotyczących postępowania w sprawach wydawania 

zaświadczeń.  
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W związku z powyższym proponuje się rozważenie następującej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 3 w pkt 3, w art. 13a w ust. 1 skreśla się zdanie drugie. 

 

 

Mirosław Reszczyński 

Legislator 

 


