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Szanowny Panie Marszalku,
Zarzqd Rodzinnego Ogrodu Dzialkow'ego ,,Chemik" w Tarnowskich Gorach zwraca sig do pana w
imieniu naszych dzialkowcow, horzy w peini popieraj4 inicjarywg Krajowej Rady PZD w sprawre
nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaq dotyczqca pojgcia altany na dzialkach w
rodzinnych ogrodach. Niepokoi nas rwkladnia pojgcia altan.v przyjgta przez NSA.

Od pocz4tku po',r'stawania pracorvniczych ogrodkow dzialkowvch ry latach .50-70rych nie bylo na
rynku dostgpnych materialow budowlanych. Kazdl- dzialkowiec jak umial t z czego nrogl budowal
obiekty do przechowania sprzgtu oraz schronienia sig przed niepogod4 Nikomu to nie
przeszkadzalo, w tamtych czasach .,braku wolno6ci obywatelskiej". Niekt6re obiekty, rzeczywi:icie,
mo2na bylo nazwai altanami lub vopami. Teraz, kiedy mozna wyremontowac lub *ybudowac
nowe, ladne, estetvczne domki dzialkowe, stalo sig to problemem i niezgodnosci4 z prarvem
budowlanym, wrpcz samor,r'olq budowlan4. AprzecieL ustawa o ROD z dnia I 3 grudnia 2013 r.
okreSla wielkosi budorv[ rekreacyjno-rvypoczynkowej na dzialce, ktora nie wymaga pozwolenia na
budou g.

Pora urzgdnikom panstwowym, tym takze z sqd6w, sipgn4i po lekturg rownieZ dotycz4ca zmian
poigc i okresleri jgzykowych, ktore zachodz4 w trakcie rozwoju Zycia gospodarczego i spolecznego.
Jgzyk niejest materi4 raz na zawsze okre6lonq i niezmienn4. Dzii mowiqc ,, altanka w ogrodku
dzialkowym " nikt nie ma na my6li a-urowej lekkiej budowli, jakie powstawaly w ubieglych
wiekach w pigknych bogat;rch ogrodach, ktore do dziS chgtnie odwiedzajq i podzirviajq rurySci.
A moze po prostu nazlvac altankg ,.domkiem dzialkowym"? Jednoznacznie brzmi dla u,szystkich.

Szanowny Panie Marszalku,
w imieniu naszej spoleczno6ci dzialko*.c6w prosimy Pana o przyspieszenie procesu legislacl,jnego
nowelizacji ustaw] Prawo budowlane, aby nasi w wiEkszo6ci starsi u2l.tkownicy dzialek mogli
spokojnie cieszyc siq z mo2liwo3ci rekeacji i wypoczynku oraz nieSc tq rado$c swoim bliskim i
calemu spoleczeistwu.
Licz1,'m.v na Pana przychylne rozpatrzenie naszej prosb.v
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