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  Prezesi ogrodów działkowych oraz instruktorzy fachowy, w dniu 13.06.2014r. w ośrodku 

szkolenia działkowców na ogrodzie ROD ,,Grządka” spotkali się, aby omówić istniejącą sytuację 

która niepokoi działkowców w sprawie interpretacji pojęcia ,,altanki” na działce przez Naczelny Sąd 

Administracyjny, a dotycząca regulacji prawnych związanych z budownictwem na terenach ROD.  

              Podtrzymywana przez NSA interpretacja, iż za ,,altanę” można uznać wyłącznie niewielki 

pawilon ogrodowy o lekkiej konstrukcji o ściance ażurowej i niezwiązanej na trwale z gruntem, jest 

przez działkowców uważane za absurd, nie do przyjęcia. Wyrok NSA sprawi, że wszyscy działkowcy 

będą zmuszeni do rozbiórki swoich altan.  

Przy obecnie obowiązującej ustawie o ROD, gdzie gro czasu w dni wolne, działkowcy  

w wspólnie ze swymi rodzinami spędzają na działkach, taki kształt ,,altanki” jest konieczny. 

Tradycją jest już to, że altanka w polskich (i nie tylko polskich) ogrodach działkowych nie 

może pełnić tylko i wyłącznie roli osłony przed deszczem i słońcem, choćby, dlatego, że pierwsze 

ogrody pełniły funkcję nie tylko rekreacyjną, lecz również produkcyjną. Altanka o podobnym 

kształcenia na przestrzeni 150 letniej historii istnienia ogrodów, pełniła również funkcję do 

przechowywania plonów z działki, narzędzi i środków ochrony roślin itp. 

W pracach rządowych i parlamentarnych nad projektem ustawa o ROD, nikt nie podważał, że 

,,altanka” na działkach, winna mieć inny kształt niż w pojmowanych jako niewielki budynek. 

 Prezesi ogrodów uważają, że przeciwnicy istnienia ogrodów w obecnym kształcie nie 

składają broni i zaczynają nową walkę z działkowcami, aby osłabić ich siłę i osiągnąć zamierzony cel, 

który nie powiódł się przy opracowywaniu w 2013r ustawy o ROD. 

 Dlatego działkowcy iławscy, popierają stanowisko KR PZD mówiące o konieczności 

wystąpienia z wnioskiem zainicjowaniu prac nad nowelizacją przepisów prawa budowlanego na 

działce dotycząca ,,altan działkowych”. 

 W związku z tym, apelujemy do Pani Marszałek o merytoryczne zajęcie się ta sprawą oraz 

zainicjowanie prac nad nowelizacja prawa budowlanego. Inicjowanie tych prac, jest konieczna ze 

względu na brak w obecnych przepisach dostatecznej precyzyjnej definicji określenie ,,altan 

działkowych”. 

My działkowcy rejonu iławskiego jesteśmy wdzięczni Pani Marszałek, że mimo trudności 

legislacyjnych mamy nowa ustawę o ROD, i jesteśmy również przekonani, że i teraz pomoże nam 

Pani w tej trudnej sytuacji działkowców. 
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