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Dzialkowcy Rodzinnego Ogrodu dzialkowego im. ,.Pok6j" we Wroclawiu zwracajq
siq do Pana Marszalka z pro5bq o spowodowanie przy6pieszenia nowelizacji Prawa
Budowlancgo by wrcszcic definit)"lvnie zostala uregulowana sprawa altan w naszych
ogrodach.

Pani prof. Irena I-ipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich zamiast nas broni6 podjgla
dzialania majqce na celu dyskredytacjE dopiero co uchwalonej ustawy o rodzinnych ogrodach
dzialkowych. kt6rej implementacja nadal trwa. Jak pokazuje sratystyka. zarzuty kt6re czyni
nam RPO sq bezpodstawne. Ponad 90% ogrod6w decyduje sig na pozostanie w PZD, kt6re
jako .iedyna organizacja rzeczywiScie broni swoich czlonkow. Z kolei Naczelny Sqd
Adrninistracljny wydaje rl,yroki r.'u. sprawic altan zupelnie odcrwane od rzeczywistoSci i
ponad 80 lctnie.i tradycji budownictwa dzialkowego dotychczas akccptowanego. rozumianego
i zwanego .,a ltanam i", dctiniu.j4c nagle altanq na podstawic og6lnikowej definicji zc Slownika
Jqzyka Polskiego i Wikipedii, nie biorEc pod uwagQ historycznych, zwyczajowych i
jgzykowych uwarunkowai tcgo co nie od dzi5 znane jest jako ..altana dzialkowa". Ta kt6rej
doszukuje sig NSA nie ma nic wsp6lnego z altan4 w ROD. Jest ewidenrnie sraropolskim
..ciennikiem". czyli tym co NSA chce na silq widzie6 w miejscu dzialkowych altan. Naczelny
S4d Administracyjny nie zadal sobie trudu zbadania historii. uzusu i sytuacji (pomimo
obszcrne.j litcratury tematu altan dzialkowych i ogrodow od lat 1920.), arbitralnie manipulujqc
literq prawa. Przykro shrchai wl.,uvoddrw rych ludzi. ktorzy skazuj4 dzialkowca w
dwudziestym pieru,szyrn wieku na przebieranic sig za kratk4. Swiecenie neglizern, nie m6wi4c
juZ o problemie przechowywania narzpdzi w rakim trejazu. Tak dfugo jak istnieje ruch
dzialkowy czyli co najmniej od II pol. XIX w. altana dzialkowa to maly domek rekreacyjnou2ltkowy o okre(lonych gabaryach. Nic w tej sprawie nie zrnienilo siE od ponad wieku tak w
zakresie forrny.jak i funkc.ii altany. Altany od zawsze byly i murowane, i drewniane. DziS jak
widai w wyrokach NSA, nawet gabaryty okreilonc w,ustawie to za malo, a sqdy wyrnusza.iq
sprecyzowanic pojgcia. Argumenty ministcrstwa o rzekomym braku potrzeby aktualizacli
prawa oraz .jednostkowym raktowaniu wyt'ok6w NSA s4 r6wnir'2 chybione, Zaden urzqdnik
nadzoru budowlanego nie bgdzie rozumial prawa inaczej niz inter.pretuje je NSA i nie da nam
gwarancji czy altany murowane mieszcz4ce siq w okre5lonych ustawq gabaryach nie bgd4
nznane za samowolq budowlan4. Urzqdnik nie nalazi siq na ewentualne konsekwencje i
podwazanie swoich decyz,ji. Definicja altany zaproponowana przez NSA nie ma nic
wsp6fnego z wiedzq historyczn4 tradycj4 przyjqtym od co najmniej 80 lat i ugruntowanym
zwyczajem budowania altan dzialkowych, w ubicglym ustroju zalecanych w takiej a nie innej
formie na lamach prasy i wydau,nictw pronrowanych u,6r6d dzialkowc6w przez ministerstwo
rolnictwa. Proponowano gotowc wzorv altan dla POD, drewnianc i murowane. mieszcz4ce siq
w okreSlonych paranretraclr ust.awowych. z piwniczkami i stryszkami odpowiadajEcymi
potrzebom rckrcacji iupraw dzialkowych. I)ziS to do czego zachgcato dawniej paistwo. jest
kryminalizowane poprzez sqdziokracjq. na ktorqz naszej srrony zgody nigdy nie bqdzie. 1'o
skandal. 2e absurdalne wyroki s4 oparte wylqcznie na niewla6ciwym rozumieniu litcry prawa
i jego nad in terpretacii pftez urzgdnik6w szukajEcych wplyrv6rv do bud2etu wjr6d

dzialkowctiw. Wyroki NSA wydano z pominiQciem opinii architekt6w i spccjalist6w
znajqcych budownictwo dzialkowe lepie.j ni2 przecigtny urzgdnik nadzoru. Spec.jalist6w w
kraju nie braku.je, alc NSA i sqdl' nic korzysta.j4 z wiedzy specjalist6w. same staj4 siq
wyroczniami. W ostatnim czasie niebezpiecznie ro6nie wplyw irodowiska sEdziowskiego na
politykg, czego przejawem s4 takze aroganckie i niedopuszczalne w demokratycznym
paristwie prawa wypowiedzi przewod,nicza,cego Trybunalu Konstyucyjnego czy bytych
sEdzi6w wszelakich gremiriw w mediach w odniesieniu do niedopuszczalnej syuacji jaka
miala miejsce w trakcie procesu wyborczego w mijaj4cym tygodniu.
Aby ukr6cii dowolno(i interpretacji. ktore.j ofiar4 padaj4 kolejni dzialkowcy (rosn4
Zqdania miast inspirowane wyrokiem NSA co do podaLk6w za rzekome samowole
budowlane). a zagroZonych jcst ponad 600 tys. altan w kraju, nale2y niezwlocznie
znorvelizowac wadliwe lub niezrozumiale dla sqd6w iurzgdnik6w prawo budowlane w_e
projektu obywatelskiego. pod kt6ryn zlo2ono ponad 700 tys- podpisow. Wedlug nowego
rzqdu obawy dziatkowcriw to histeria, tylko Zc my tE histcrig odczuwamy na wlasnej sk6rze, a
wyrok NSA o5mielil tylko urzgdnik6w duZych miast, kt6rych szefowie szukajq wszelkich
sposob6w, nawet nieczystych, by napelnii Swiec4ce pustkami kasy miejskie, oczywiScie w
kieszeni dzialkowc6w. glownie emerlt6w irencist6w. wykorzystujqc kruczki prawnc ifortele
jEzl kowe. kt6re poda.ie im na tacy NSA. a RPO nru wt6ruje. To dzieje siE juZ tcraz choiby ir
Toluniu. 'l-o zw1'kle barbarzy6stlvo nie rra.jilce nic u,spolncgo z duchem europejskiej
denrokracji. Coraz bli2e.j nanr do Bialorusi ni7 l'.uropy.
Panie Marszalku. aroganc.ja wladz ustawodawczej, wykonawczej i sqdowniczej, zn6w
przekracza wszelkie granicc, a zaufbnie do paistwa bardziej ju2 upadi nie moZe, by nie rzec,
ze w naszym Srodowisku siggnglo juz dna. Za szkodg dla polskiej demokracji i paristwa

odpowiada przede wszystkim klasa polityczna, biurokracjq, L4r|za pieni4dza,6rak
odpowiedzialno(ci finansowej urzgdnik6w. sqdzi6w. prokuratorirw. a przede wszystkim brak
umiejqtnoici sfuchania innych specjalist6w. tj. interdyscyp linarn ic.
W imieniu dzialkowc6w ROD im. .,Pok6j" prosirny o przyspieszenic prac nad
nowelizacja ustawy prawo budowlane.
Dzialkowcy, zarzEd, komisje statutowe
i problemowe, slu2ba instruktorska
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