Bydgoszcz, dnia 6 czerwca 2014r.

Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców
WARSZAWA

Obradujący w dniu 6 czerwca 2014 roku członkowie Okręgowego Zarządu PZD w
Bydgoszczy, po zapoznaniu się z treścią Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
9 stycznia 2014r. ( syg. Akt : II OSK 1875/12 ), z niepokojem i obawami przyjęli sposób
interpretacji NSA dotyczący definicji „altany w rodzinnym ogrodzie działkowym".
Zastanawiającym dla nas działkowców jest dosłowne przyjęcie archaicznego wobec
obecnej rzeczywistości rozumienia „altany", mającej w swoim przeznaczeniu służyć
użytkownikom działek - działkowcom i członkom ich rodzin - w zaspokajaniu potrzeb w
zakresie wypoczynku.
Dzisiejsze rodzinne ogrody działkowe istnieją i funkcjonują nie tylko w miastach,
większość z nich powstała na terenach pozamiejskich, letniskowych, oddalonych o kilka,
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsc zamieszkania użytkowników działek.
Dzisiejsze ogrody działkowe to j u ż nie tylko miejsce upraw ogrodowych, to przede wszystkim
miejsce wypoczynku polskich rodzin, spędzających na łonie natury dni wolne od pracy i nauki,
weekendy, również wakacje.
Czasy się zmieniają, jesteśmy dziś j u ż w Europie. Drewniane altany o ażurowej
konstrukcji o których wspomina cytowane przez NSA orzeczenie, przeszły j u ż do lamusa.
Dzisiejsze „altany" powstające na przestrzeni dziesiątek lat przemian rozwojowych naszego
kraju, zmierzających tropem krajów bardziej rozwiniętych Unii Europejskiej są już domkami
murowanymi, służącymi do wypoczynku. Posługiwanie się przez organ państwowy definicjami
zaczerpniętymi ze „Słownika języka polskiego", odnoszącymi się do „dawnych altanek", czyli
obiektów dziś j u ż prawie nie istniejących - jako jedynych obiektów akceptowanych przez prawo
budowlane na działkach ogrodowych, świadczy o pilnej potrzebie wprowadzenia w nim zmian.
Dlatego dostrzegając niebezpieczeństwo skutków Orzeczenia NSA w sprawie
interpretacji definicji „altany w ogrodzie działkowym" dla działkowców, Okręgowy Zarząd
Polskiego Związku Działkowców popiera inicjatywę Krajowej Rady PZD do podjęcia
natychmiastowych działań w celu przygotowania i doprowadzenia do uchwalenia nowelizacji
ustawy Prawo Budowlane, wprowadzającej zastąpienie dotychczasowego nazewnictwa w
przepisach ustawy „altan ogrodowych" - nazwą „domki ogrodowe" zapewniające rodzinie
warunki do wypoczynku".

Gik

^

^DHŃ M

&

PK>.UO ui €cUd 2>
z/4 (yti^ "7y¿/c¡c/

W

ĄM,

