
Instruktorzy 

 Fachowi z  ogrodów  działkowych 

 rejonu iławskiego 

 

    STANOWISKO 

 W sprawie: wniosku regulacji prawnych budownictwa na terenie ROD, oraz wniosku 

Związku Miast Polskich o skierowanie ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego. 

 

 Działkowcy, Instruktorzy Fachowi działający w ośrodku szkoleniowym w rejonie 

iławskim na Warmii i Mazurach, są zaniepokojeni kolejnymi działaniami ze strony 

administracji rządowej, dotyczącej regulacji prawnych związanych z budownictwem na 

terenie ROD. Występujące na terenach ROD nakazy rozbiórki budynków rekreacyjno- 

wypoczynkowych, których w ostatnim czasie słyszy się w środowisku działkowym, budzi 

głębokie zdziwienie oraz strach działkowców o nowym zagrożeniu.  

           Nie jest nowością dla NSA, że altanki budowane na terenach ogrodów działkowych  

o podobnej formie istniały i miały podobne przeznaczenie, ulegały jedynie pewnej 

modernizacji w zależności od zachodzących zmian funkcjonowania działki w ogrodzie, oraz 

prowadzeniu szeroko pojętej uprawowy działki i działalności wypoczynkowej.  

Mając na uwadze unormowania sprawy ,,altanki” działkowcy popierają stanowisko 

KR PZD, mówiące o konieczności wystąpienia z wnioskiem rozpoczęcia prac nad 

nowelizacją przepisów prawa budowlanego, która zabezpieczałaby działkowców przed 

niekorzystnymi dla nich interpelacjami pojęcia ,,altana”, gdyż obecne stanowisko NSA godzi 

praktycznie we wszystkich właścicieli altan w ROD. 

 Również dla działkowców tego rejonu jest niezrozumiałe to, że Związek Miast 

Polskich kwestionuje pewne zapisy ustawy o ROD dotyczące użytkowania przez 

działkowców terenów ROD. Wniosek w tej sprawie, który został skierowany do Prezydenta 

RP Pana Bronisława Komorowskiego, jest całkowicie nieuzasadniony, gdyż nowa ustawa o 

ROD z 2013r w pełni zabezpiecza prawa wszystkich, którzy są związanych z ziemią, na 

których się znajdują ogrody. 

Walka działkowców o istnienie ogrodów trwa już 25 lat, tyle ile istnieje w naszym 

kraju wolna polska. Widać jednak, że walka ta przeniesie się na następne lata, ponieważ jest 

grupa osób wspierana przez różne ugrupowania polityczne, która nie zgodziła się, aby 

uchwalona przez Prezydenta RP ustawa o ROD z 2013r, dobrze służyła działkowcom  

i państwu polskiemu. 

Trudno jest pojąć działkowcom, o co tu chodzi, ponieważ projekt obywatelski o ROD 

nim został podpisany w kształcie ustawy o ROD przez Prezydenta, RP przeszedł szereg 

skomplikowanych działań legislacyjnych gdzie tych spraw nie zauważono i nie wprowadzano 

zmian w projekcie ustawy ?.  

Na spotkaniach, zebraniach, działkowcy widząc perspektywę dalszych walk o istnienie 

ogrodów, wypowiadają się, że tylko będąc w strukturach stowarzyszenia przy PZD mają 

zapewnioną obronę swych interesów. 
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