
Polski Zwiqzek Dziatkowc6w

Rodzinny Ogr6d DziafkowY

,,Relaks"

ul. B. Chrobrego b/n

47 -200 KqdzierzYn-Koil e

S T A N O W I S K O

Zarzqdu RoD,,Re|aks,, w Kqdzierzynie-Koi|u z dnia 02.08.2014r.

w sprawie: orzeczenia Naczelnego Sqdu Administracyjnego z dnia 09.01.2014r. w przedmiocie

rozbidrki budynku rekrearyjno - wypoczynkowego

Gfqboko zaniepokojenijeste6my kontrowersyjnym wyrokiem Naczelnego Sqdu Administracyjnego

z dnia 09.0j..2014r., kt6ry dokonujqc ,,tw6rczej" interpretacji prawa podwa2yf legalno6i altan

dziatkowych znajdujqcych siq w rodzinnych ogrodach. Przyjqcie w wyroku slownikowej definicji

pojqcia ,,altana" powoduje, ie wybudowane altany dziatkowe z zachowaniem parametr6w

powierzchni zabudowy i wysoko$ci okre3lonych w prawie budowlanym, nagle staty siq samowolq

budowlanE. W ten spos6b NSA uzaleinil nas od uznaniowych decyzji urzgdnik6w nadzoru

budowlanego, kt6rzy mogq iqdai rozbi6rki naszych altan. W ustawie-Prawo budowlane brak jest

legalnej definicji pojqcia ,,altana". Przez dziesiqciolecia nikt nigdy nie podwaiaf legalno6ci istnienia

altan w rodzinnych ogrodach dziafkowych (wczeSniej w pracowniczych ogrodach dziafkowych )'

Zgodnie z prawem budowlanym, budowa altan nie wymagafa pozwolenia je2eli obiekty te nie

przekraczaty ustalonych w nim norm powierzchni iwysoko6ci'
pojqcie ,,altana" w kontekScie ogrod6w dziatkowych od lat wykroczyto poza definicjE przyjqtq przez

NSA, co udowadniajq liczne opisy, zdjqcia altan w r62nych publikacjach oraz dokumenty

publicznoprawne, chociaZby wcze6niejsze orzeczenie NSA odnoszqce sig do altan dzialkowych z dnia

06.10.2000r. sygn. akt lV SA 363/98. Dla nas jest oczywiste, 2e altana w dzisiejszych czasach speinia

uniwersalnq rolg - jako pomieszczenie sluiqce wypoczynkowi, ale r6wnie2 jako miejsce do

przechowywania narzqdzi i sprzqtu ogrodowego. Niezrozumiafe sq powody, kt6rymi kierowaf sig

NSA podejmujqc tak waZne dla nas rozstrzygniqcie u podstaw kt6rego zastosowano definicjq ze

sfownika jqzyka polskiego. Uzasadnienie orzeczenia wzbudza nasze wEtpliwosci czy jest ono zgodne

z prawem, ale jestedmy przekonani, 2e z pewno6ciq jest szkodliwe spolecznie. Godzi bowiem w

interes wszystkich wtaicicieli altan dzialkowych w rodzinnych ogrodach dzialkowych i stanowi
przyklad dzialania prawa wstecz.

Uwa2amy, 2e cytowane orzeczenie NSA stanowi kolejny etap walki z rodzlnnyrni ogrodami

dziafkowymi i stanowi wytrych dla deweloper6w, niekt6rych gmin i r62nych grup dqZqcych do

likwidacji ROD i przejgcia za bezcen grunt6w ogrod6w. Obawiamy siq, 2e to co nie udafo siq dokonai
politykom w dq2eniu do likwidacji ogrod6w, mo2e udai siq urzqdnikom nadzoru budowlanego.

Z tych wzglqd6w precedensowe orzeczenie NSA stanowi wielkie zagroZenie dla dalszego
funkcjonowania ROD.



Oburzeni jeste6my bezczynno$ciq wtadz padstwowych, kt6re powinny stai na stra2y praw

obywatelskich, w tym takie praw dziatkowc6w, a kt6re przez ponad p6t roku nle znalazfu czasu, chqci

i woli podjqcia inicjatywy ustawodawczej w celu zlikwidowania obna2onej cytowanym orzeczeniem

luki prawnej w zakresie okreclenia legalnej definicji pojqcia ,,altana" i ochrony praw dzialkowcdw'

udzielamy poparcia obywatelskiemu projektowi ustawy o zmianie ustawy-Prawo budowlane

oraz niekt6rych innych ustaw w celu legalnego zdefiniowania pojgcia ,,altana dzialkowa" i jej

rozwiqzad architektonicznYch.

Zwracarny siq do najwy2szych wtadz paristwowych o udzielenie wsparcia dla obywatelskiego

projektu ustawy i przeprowadzenia moiliwie szybkiej nowelizacji ustawy-Prawo budowlane, kt6ra to

uregulowataby raz na zawsze pojqcie altany dziafkowej z uwzglqdnieniem jego parametr6w'

technologii budowlanej i konstrukcji.

stanowisko nasze kierujemy do Marszalka sejmu RP, Rzecznika Praw obywatelskich, wiceprezesa

Rady Ministr6w RP-Minlstra Infrastruktury i Rozwoju'

7a Tarzqd ROD,, Relaks" :

Wiceprezes

Zarzqdu ROD

Jacek Ros6l

Prezes
Zarzqdu ROD

Antoni Falkowski


