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Szanowny Panie Marszalku.

Prezydium OkrEgowego Zarz4du Polskiego ZwiaEku Dzialkowc6w obraduj4cy

w dniu 12 listopada 2014 majqc na wzglpdzie sytuacjq jaka zaistniala w
zwiqzkl z bulwersujqc4 spolecz:roS6 dzialkow4 wykladniq prawa dotycz4c4

altan uznalo, ze stan ten jest zagro2eniem dla fi.rnkcjonowania rodzinnych

ogrod6w dzialkowych.
Stan niepewnoSci zaistnial po ogloszeniu w dniu 9 stycmia 2014r wyroku
Naczelnego S4du Administracyjnego w kt6rym poparl stanowisko nadzoru

budowlanego, i2 z ustawy prawo budowlane wynika, 2e bez decyzji o

pozwoleniu na budowg w ogrodzie dzialkowym moZna postawi6 jedynie altanp

pozbawion4 litych Scian.

Wszystkie obiekty nie spelniaj4ce tych warunk6w a wniesione bez pozwolenia
na budowg s4 samowol4 budowlanq.
Nalezy zauwuiry|, ze istniej4ce na terenach rodzinnych ogrod6w &ialkowych
altany byty budowane przez dziesigciolecia i ten stan nie byl kwestionowany
przez organa nadzoru budowlanego.



obecnie przyjeta interpretacja spowodowala ,,zdelegalizowanie" .istniejqcych
alun, kt6rych liczbq szacuje sii na okolo 900 tysigcy' Tak wigc zaistnial

powainy pioblem dotycz4cy prawie milionowej rzeszy dzialkowc6w'

bht"gt tez z niciatywy Krajowej Rady naszego Zwq?kt 
-oplacowan

oUy*iatn projekt 
"tt"*y' 

nojilt o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz

nleltOryctr innych ustaw wraz z 700 tysiqcami podpis6w zostal zloZony w

s..i*i",*aniuspuildziemika20l4roku.Delegacjaskladaj4cadokumenty
omawianego projeictu otrrymala od wicemarszalk6w pehre poparcie tego

projektu ioi" vis, pSL oraz SLD. Natomiast z publikacji prasowych

io*iua":"*V sig, 2e PO ocenia krytycznie projekt i deklaruje zlo2enie

wlasnego, nie publikujqc jego tre5ci.

W nasfrr odczuciu 
"oticuto, 

i:e procedowanie nad naszym projektem bpdzie

i*ant^r" w czasie a by6 mo2e w og6le nie zostanie skierowany pod obrady

Sejmu.
Olatego te2 apelujemy do Pana Marszalka aby zechcial doceni6 pracA'

zaarr{ainwanie-i wolE miliona polskich ro&in i podjqcie starari zmierzajqcych

do uihwalenia w mo2liwie szybkim terminie proponowanych w obywatelskim

projekcie rczwiqanprawnych, kt6re malazly szerokie poparcie w spoleczrrosci

&ialkowej.
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