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S T A N O W I S K O

w sprawie: wrTroku Naczelnego Sqdu Administracyjnego podwa2ajqcego legalno6d wybudowanych

altan dzialkowych w rodzinnych ogrodach dziatkowych.

Zaniepokojony jestem orzeczeniem Naczelnego Sqdu Administracyjnego z dnia 09.01.2014r. (sygn.

akt ll OSK 1875/12 ) sankcjonujqcego nakaz rozbi6rki altany dziatkowej zlokalizowanej na terenie
rodzinnego ogrodu dzialkowego.

Od kilkudziesigciu lat raziem z rodzinq u2ytkujq dzialkq w rodzinnym ogrodzie dzialkowyrn na kt6rej
wybudowafem altanq z zachowaniem wymiar6w powierzchni zabudowy i jej wysoko6ci zawartych

w art. 29 ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane.

Zastosowanie w cytou'anym orzeczeniu definicji slownikowej pojqcia ,, altana t, , bez

uwzglqdnienia ewolucji zna,czenia tego po.iqcia, moim zdaniem jest definicjq bfqdnq i godzi w interes

wszystkich wlaicicieli altan dziatkowycl^r w rodzinnych ogrodach dziatkowych, w tym i m6j.

Dowiedziafem siq z niego, 2e budujqc przed laty altanq na dziatce w ROD zgodnie z parametrami

cytowanej ustawy, dopu6cifem siq samowoli budowlanej !!! W Swietle ww. orzeczenia nadz6r

budowlany moie Zqdai rozbi6rki nie tylko mojej altany, ale tak2e wszystkich altan wzniesionych na
dzialkach w rodzinnych ogrodach dziafkowych. Czyiby prawo dziafato wstecz ? Dlaczego Rzecznik

Praw Obywatelskich pozostaje bierny i nie podjql stosownych dziafafi w obronie zagnoionych praw

nabytych ustawq przez dzialkowc6w ? Czlrm zajmujq siq wladze pafistwowe, kt6re powinny stai na

stra2y przestrzegania praw obywateli, w lrym tak2e dziafkowc6w, a kt6re pnez ponad p6l roku nie
znalazty czasu, chqci i woli by podjad inicjatywq ustawodawczq w celu zlikwidowania obna2onej ww.

orzeczeniem luki prawnej w zapisach ustavry chroniqcej prawa dziatkowc6w.
Wzrasta moja obawa, ie Lo orzeczenie rno2e stanowid wytrych do dla deweloper6w i r6inych grup

dq2qcych do likwidacji rod:dnnych ogrodriw dziatkowych, aby za bezcen przejqd grunty ogrod6w.
To czego nie udato siq dokonad politykom w stosunku do ROD, mo2e udad siq organom nadzoru
budowlanego. Bardzo siq tyrn niepokojq!!!

Udzielam poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o zmianie Ustawy-Prawo budowlane oraz
niekt6rych innych ustaw w celu zdefiniowania pojqcia ,, altana dziaikowa" i jej rozwiqzad
architektonicznych. Wypracowanie jasne.i i czytelnej regulacji prawnej zamknie pole do ztych
wyrok6w i decyzji organ6w' nadzoru bud,owlanego oraz uchroni dzialkowc6w przed narastajEcym
widmem masowej rozbi6rkialtan w rodzinnych ogrodach dzialkowych.

Zwracam siq z proSbq do Pani Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjqcie prac nad
nowelizacjq Ustawy-Prawo budowlane w zakresie sprecyzowania pojgcia ,, altana dziafkowa"
w rodzinnych ogrodach dzialkowych.

N iniejsze stanowisko przesytam do:

L.Marszafek Sejmu RP,

2. Rzecznika Praw Obywatelskich,

3.Wiceprezesa Rady ministrdw RP - Ministra lnfrastruktury i Rozwoju,
4. Prezesa Polskiego Zwiezku Dzialkowc6w,

5.Prezesa Okrqgowego Zarzqdu Opolskiego PZD w Opolu.


