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Krajowa Rada 
Polskiego Związku Działkowców 
w Warszawie 

Z niepokojem , oburzeniem i jednocześnie zdziwieniem przyjęłam orzeczenie z dnia 
9 stycznia 2014 roku Naczelnego Sądu Administracyjnego w którym korzystając ze słownika 

języka polskiego zdefiniowano altanę ( chłodnik, ciennik ) jako niewielki pawilon ogrodowy, 
nie związany trwale z gruntem o ażurowych często ozdobnych ścianach." 

W świetle powyższej definicji ludzie nie sprzyjający ogrodnictwu działkowemu 
twierdzą, że domki zbudowane przez działkowców stojące na ich działkach ogrodowych 
powinny zostać rozebrane, ponieważ nie są altankami zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

W związku z tym, altana którą zbudował mój mąż wraz ze mną na naszej działce w 
rodzinnym ogrodzie działkowym „Kolejarz" w Wałbrzychu również powinna zostać 
zburzona. Nadmieniam, że naszą altankę budowaliśmy sami, używając siły naszych mięśni i 
rąk, z własnych środków finansowych niejednokrotnie w skwarze upalnego wówczas lata. 
Cieszyliśmy się, że będziemy mieli schronienie przed deszczem, że będziemy mieli gdzie 
schować narzędzia do pracy na naszej działce jak łopaty, grabie czy inne. Nigdy nawet nie 
pomyślelibyśmy, że może przyjść czas w którym będziemy musieli zburzyć, to co tak ciężko 
budowaliśmy. 
Dlatego popieram powołanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej powołanej przez Polski 
Związek Działkowców „Stop rozbiórkom altan" który będzie promował obywatelski projekt 
ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. 

Podkreślam, że tylko ten akt może obronić nasze domki działkowe przed widmem 
masowej ich rozbiórki. Jako pierwsi tzn. ja i moi sąsiedzi działkowcy z Ogrodu „ Kolejarz " 
złożymy swój podpis pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo 
Budowlane, w którym sprostowana będzie definicja altan. 

Pragniemy podziękować Krajowej Radzie PZD a w szczególności Panu Eugeniuszowi 
Kondrackiemu za odwagę w podjęciu tak ważnej dla nas działkowców inicjatywy oraz 
determinację w walce o nas i nasze Ogrody 

Z wyrazami wdzięczności 


