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STANOWISKO

preze$6w tar:t4d6w ROD uczestniczlcych w naredzie okrqgu

w dniu 8 sierPnia 2014 r.

uczestnfcy narady okrqgu opolskiego PZD udzielajq poparcia obywatelskiemu

o zffiinnie ustawy'Prawo budowlane oraz nieK6ryth innych ustaw'

Kontrowersyjne i niezrorumiale dla nas orzec?enie Naczelnego $qdu Adminit

0g. 0 1. 20 14r. dokon ujlce,rtrlrrdrczej" interpretacli prawa budow la nego podwaiyto

istnierrie altan w ogrodacllr dzialkowych. zostallgmy uzaleinieni od urnaniowych

nadzoru budowlanego, kt,6ny w dowolnym czasie mogA iqdai rorbi$rki neszych

z zechowaniem norm okreflonvch w prswie budowlanyrn pod wzglqdem

zabudowy. Absurdalnoird cytowanego orzeczenia potwierdza faft, ii NSA nte

zmieniajqcego siq z uplg,rrem czasu pojecia ,,altana", ale takie funkcjl t

dzialkowych i funkcji arlkrrt w ogrodach dziatkowych. Od wielu dztesiqciol'eci

dziatkowYch spelniala ii spelnia nadal uniwersalne funkcjg - iako

sluiqse do odpoczynku,, przygotowania posifk6w i ochrony prred deszczem i

jako miejsce przechowywania nerzqdzi i spngtu ogrodowego

Uzasadnienie qy'towenegct orzeczenia wrbudza nasre wqtpliwo$ci CZy iest ono

jesteimy pfzekonani, ie I pewnoiciq jest szkodliwe spolecznie' Godzi bowi€m w

wfafcicieli attan w ogrodirch dzlalkowych i ich rodzin oraz jest przykladem

Prawdziwa je$teza, ie gdly na selq sqdowq wkracza polltyka, to sprawiedliwo$d

Uwaiamy,2e cytowrrnym oaeczenlem NSA rozpoczyna kolejny etap walki z

dzialkowymi. Tyrn trot,nlejszy, ie daje deweloperom, niekt6rym samorzqdorn I

interesu vvytrych do warlki z ROD i przeigcia za bezcen grunt6w ogrodu z

komercyjne, Jednoceefnie pozwala im zaoszczqdzid na naleinych dzialkowcom

przeciei nikt nie bqdzie plEcll dziatkowcom za ,,nielelalne altanr/.

Oburzeni jeste$my potilad p6troene bezczynnofcie wtadz padstwowych,

straiy praw obywatelskich, a ktdre nie znalazly dta$u, chqci i woli do

ustawodawczej w sprawie nowelizacji prawa budowlanego i ochrony na

dziatkowc6w.

Wyraiamy uznanle i podziqkowanie Krajowej Radzie PZD 2a zaini

obywatelskiego projektu ustawy nowelizujqcej prawo budowlane pod hasiem -

ALTANT Jest to jut drugi projekt obywatelski, po projekcie ustawy o

dzialkowyctr, dziqki ktrirreiflu eostanE powstrzymane wi1$y w rodzinnych

urzednlkdw organ6w naclzoru budowla nego tEdai4cych rozbidrki altan,
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Zwracamy siq do najwy2szycfr wladr parlstruowych o udzielenie wsparcia obywatelskiegoprojektu uitauny i pneprornradrenia mofliw? szryh$ej nowefizacji ustaury * prawo ktdrato uregutowataby raz ne zawsze poj'ecie oartany dziarkoweja z uuagrqdnieniem
konstrukqii i tedrnologil budowfanej..
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