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Kancelarii Sejmu 

Jzaao.9tJw.f 12 tf/w,lm 
W odpowiJdzi na pi~o z dnia 261istopada 2014 r., dotyczące 

przedłożenia opinii nt. obywatelskiego projektu ustawy (EK-020-

1134/14)- o zmianie ustawy- Prawo budowlane oraz niektórych 

innych ustaw, w załączeniu przekazujemy opinie otrzymane z 

województw: opolskiego i śląskiego. 
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W odpowiedzi na pismo z dnia l grudnia 2014 r. (przesłane drogą 

elektroniczną) dotyczące konsultacji obywatelskiego projektu ustawy 
o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, uprzejmie 

informuj((, iż nic zgłaszamy uwag do przedmiotowego dokumentu. 

SekrelarL Wojewódzi 
Dyrektor 



Uwagi woj. opolskiego do projektu ustawy o zmianie ustawy- Prawo budowlane oraz 
niektórych innych ustaw, złożonego przez Komitet Inicjatywy Ustawodal_Vczej "Stop 
rozbiórkom altan". 

Art. l propozycji: 
Propozycja zmiany art. 29 ust l pkt 4 winna brzmieć 
-wart. 29 ust. l pkt. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409) po wyrazie 
altan dodać wyraz "działkowych" 

W związku z propozycją wprowadzenia zmiany zapisu art. 29 ust. l pkt. 4 ustawy Prawo 
budowlane w brzmieniu zaproponowanym w art. l propozycji, zmianie powinny ulec zapisy 
w art. 2 ust. l, jak również zapis art. 3 przedmiotowej propozycji. W proponowanych 
zapisach winno znaleźć się odwołanie do zmienionego zapisu art. 29 ust. l pkt. 4 prawa 
budowlanego, a nie wyszczególnianie powierzchni zabudowy i wymiarów altan działkowych. 
Ewentualna przyszła zmiana zapisu art. 29 ust l pkt 4 ustawy Prawo budowlane nie pociągnie 
za sobą konieczności wprowadzania zmian w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych i 
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. 
W świetle powyższego: 

Art. 2 ust l propozycji winien brzmieć: 
Wart. 2 po pkt 9 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014r. poz. 40) 

dodać pkt 9a w brzmieniu: 
" altanie działkowej -należy przez to rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno
wypoczynkowy położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym 

nieprzekraczający norm określonych w przepisach prawa budowlanego dla altan 
ogrodowych i obiektów gospodarczych" 

Art. 2 ust. 2 i 3 propozycji - bez uwag 

Art. 3 propozycji winien brzmieć: 
W atr. 7 ust. l pkt 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( DZ. U. z 2010r. nr 95, 
poz. 613 z późn. zm.) po wyrazie altan- dodać wyraz "działkowych" 


