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Niech się budują! – stanowisko WEI

Różnie można oceniać poszczególne elementy zaprezentowanego przez PiS „Polskiego Ładu”, czyli planu 
działań rządu na najbliższe lata. Niektóre – jak przeniesienie ciężaru fiskalnego reform na klasę średnią – są 
skrajnie szkodliwe, inne zasługują na pochwałę. Bez wątpienia do tych drugich należy umożliwienie Polakom 
łatwej i taniej budowy niewielkich domów (do 70 metrów kwadratowych). To przejaw zdroworozsądkowej poli-
tyki zdejmowania regulacyjnego kagańca zwłaszcza tam, gdzie ogranicza on standard życia osób o niższych 
dochodach.

O ile bowiem w okolicach dużych miast może być to rozwiązanie mało popularne z uwagi na wysokie ceny działek, 
o tyle w mniejszych ośrodkach możliwość wybudowania domu o powierzchni do 70 m2 bez konieczności mierzenia 
się z biurokracją, pomoże wyeliminować znaczną część problemów mieszkaniowych. Koszt postawienia takiego 
budynku może być niewielki, szczególnie jeśli część inwestycji zostanie zrealizowana własnymi siłami. Powierzchnia 
70 m2, wraz z 20 m2 poddasza, pozwoli wygodnie mieszkać nawet rodzinie z dwójką dzieci.

Z tego względu pojawiające się w przestrzeni publicznej głosy krytyki dotyczące tego pomysłu budzą głębokie 
zdumienie. Głosy o „samowoli budowlanej”, „fawelach” czy ryzyku stawiania domów bez dostępu do jakiegokolwiek 
systemu kanalizacyjnego, są zupełnie groteskowe – opierają się na założeniu, że w wyniku zdjęcia ograniczeń 
dojdzie do jakiegoś masowego zrywu budowniczego w narodzie, który zaślepiony większą wolnością nie będzie 
zważał na żadne okoliczności. To przejaw głęboko zakorzenionej w naszych elitach intelektualnych nieufności wobec 
współobywateli – gorzki tym bardziej, że kapitał zaufania społecznego jest kluczowy dla dalszego rozwoju naszego 
kraju. Ryzyko, że inwestorzy będą masowo zapominali o podłączeniu do budynku mieszkalnego podstawowych 
mediów czy stawiali szkaradne chatki grożące zawaleniem, jest niewielkie. Polacy powinni móc łatwo, tanio i szybko 
wybudować na własnej działce niewielki, mało skomplikowany konstrukcyjnie dom. 

Krytyka wobec pomysłu jest tym bardziej zadziwiająca, że równolegle w wielu miejscach Polski masowo powstają 
inwestycje, którym do jakkolwiek pojmowanego ładu przestrzennego i planistycznego jest bardzo daleko. Okna 
wychodzące bezpośrednio na okna sąsiada, brak podstawowej infrastruktury, osiedla budowane w środku pól 
uprawnych – wszystko to dzieje się w całkowitej zgodzie ze szczegółowymi i restrykcyjnymi rygorami zapisanymi 
w przepisach. Jako wolnościowcy uważamy oczywiście, że mieszkańcy powinni mieć prawo kupna również takich 
mieszkań, jeśli odpowiadają ich oczekiwaniom. Nie rozumiemy natomiast, dlaczego mielibyśmy pozbawiać Polaków 
możliwości wyboru, który w ramach Polskiego Ładu ma się im przyznać.   

Już w tej chwili przepisy dopuszczają budowę niewielkich domków rekreacyjnych o powierzchni do 35 m2,  
w bardzo uproszczonej procedurze. Proponowane w Polskim Ładzie rozwiązanie to poszerzenie tej formuły i realne 
rozwiązanie problemu mieszkaniowego dla wielu rodzin. Apelujemy wobec tego o niepoddawanie się pozbawionej 
podstaw krytyce formułowanej z perspektywy wyższości nad obywatelem i kontynuowanie prac nad przedstawionym 
w Polskim Ładzie projektem.
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