
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 
Okręgowa Komisja Rewizyjna w Gdańsku 

mail: rewizyjna.gdansk@gmail.com 
ul. Grunwaldzka 102 

80-244 Gdańsk 

Gdańsk, dnia 11.07.2014 r. 

Szanowny Pan 
mgrlni. Eugeniusz Kondracki 
Prezes Polskiego Związku Działkowców 
Warszawa 

Szanowny Panie Prezesiel 

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku z 
zadowoleniem przyjęli opracowanie związkowego projektu nowelizacji 
ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz innych ustaw, który po 
masowej akceptacji działkowców stanie się obywatelskim, czego jesteśmy 
pewni, bowiem w naszej jedności tkwi ogromna siła. 

Nasze podziękowanie za podjęcie tej inicjatywy ustawodawczej 
kierujemy do Krajowej Rady PZD a zwłaszcza do zespołu autorskiego, który w 
tak krótkim czasie przygotował ten projekt ustawy. Projekt, który zabezpiecza 
wszystkie interesy działkowców oraz prawa nabyte przed niebezpiecznymi I 
negatywnymi skutkami luki w obowiązującej ustawie. 

Jest to teraz szczególnie ważne, bowiem pomimo upływu 6 miesięcy od 
ogłoszenia orzeczenia NSA, nagłośnienia sprawy przez Związek I niestety tylko 
niektóre media nie doczekaliśmy się reakcji ze strony żadnego organu władzy 
publicznej posiadającego prawo inicjatywy ustawodawczej. 

W tej sytuacji ze wszech miar zasadnym i potrzebnym stało się 
opracowanie naszego, związkowego projektu ustawy. 

Po zapoznaniu się z orzeczeniem NSA wyrażamy swoje oburzenie, 
bowiem jest ono całkowicie oderwane od życia i zdrowego rozsądku oraz stoi 
w jawnej sprzeczności z wolą ustawodawcy, który na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat nigdy nie kwestionował budowania altan w ogrodach 
działkowych zgodnych z parametrami zawartymi w Prawie Budowlanym. 
Kuriozalnym, by nie użyć bardziej dosadnego określenia, jest posiłkowanie się 
słownikiem języka polskiego czy encyklopedią internetową celem uznania, że 
pod pojęciem altany „należy rozumieć budowlę o lekkiej konstrukcji, często 
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ażurowej, stawianą w ogrodzie, przeznaczoną do wypoczynku i ochrony przez 
słońcem i deszczem". Wykładnia ta spowodowała, i ż wobec działkowca, który 
wzniósł na terenie działki w ROD obiekt o wymiarach zgodnych z art. 29 ust. 1 
pkt 4 Prawa Budowlanego, lecz o konstrukcji niezgodnej z w/w definicją, 
orzeczono nakaz rozbiórki. 

Jesteśmy wobec tego pewni, że żaden sędzia NSA nie był kiedykolwiek 
w ROD, bo wówczas by wiedzieli, że taka definicja altany raczej pasuje do 
ogrodów przydomowych, przypałacowych lub posadowionych w 
rezydencjach ludzi majętnych. 

Stwierdzamy, ie dzisiaj kolejny raz potrzebna jest pełna Integracja 
naszego działkowego środowiska poprzez udzielenie poparcia dla 
obywatelskiego projektu ustawy przygotowanego przez Polski Związek 
Działkowców poprzez złożenie swoich podpisów. 

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Gdańsku niniejszym udziela 
swojego poparcia dla przygotowanego projektu ustawy o zmianie ustawy 
Prawo Budowlane. 
Niniejsze stanowisko przekazujemy także do wiadomości: 
- Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Marii Fojt, 

- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego. 

2 działkowym pozdrowieniem 

Społecznie wykonujący mandat wobec członków i Związku 

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku 

Przewodniczący Bogusław Dąbrowski 

Z-ca Przewodniczącego Elżbieta Senecka 

Z-ca Przewodniczącego Marianna Krawczyk 

Sekretarz Jolanta Rutkowska 
Mikituła, Stanisław Członkowie: Grażyna Chinalska, Andrzej Jancz, Piotr 

Orłowski, Tadeusz Sakowicz i Andrzej Zajcew. 
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