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Warszawa

Panie Marszalku!

9 pa2dziernika br. przedstawiciere Komitetu ,,srop RozBloRKoM
ALTAN" wraz z grupq dzialkowc6w zlo2yli w Sejmie Rp ponad 700 tysigcypodpis6w popierajqcych obywatelski projeki zmiany ustawy prawo

ly_ogrytgne kt6rego cerem ma byc uchronienie przed rozbioriq prawie
900 000 altan znajdujqcych sig w rodzinnych ogrodach dzialkowych.

.Definicja altany, jakq postuzyt sig Naczelny Sqd Administracyjny,
wydaiqc w dniu 9 stycznia 2o14 r. werdykt niekorzysiny dra dziatkowca
stworzyla doskonalq okazjg do wyciqgnigcia z niezasbbnych przeciez
kieszeni dzialkowc6w kolejnych zlot6wek w formie podatkow. D.i"l"ni" t"xie
godjgly ju2 instancje Sciqgajqce podatki w okrggu toruiskim oraz w kitku
innych regionach kraju.

Uwazamy, ze sE to kolejne, celowe dzialania, podejmowan e przez
wladze panstwowe i terenowe, zmierzaiqce do zniechgcenia 

-dzialkowcow 
do

uzytkowania swoich dzialek i ogrod6w. Jesli ustawodawca (sejm, senat,
Prezydent), uchwalaiqc przed rokiem nowq Ustawg o Rdo, zwigkszyl
powierzchnig altan ogrodowych z 25 do 35 m2, to czy miar na uwaoze
sentencjg, kt6rq miesiqc pozniej posluzyr sig Naczerny sqo Roministracyjny,
ze mogE byc to tylko budowre nie zwiqzane trwate i grintem, ze scianami
a2urowymi, posiadaiqce dach do ochrony przed deszczem i sloicem?

Nie bylo jeszcze pZD, kiedy w ogrodach dzialkowych, dziataiqcych
w strukturach cRzz, dzialkowcy budowati niewtetkie domki ktore sluz/y'imdo przechowywania narzgdzi ogrodniczych, plonow, czy te2 odpoczynxu
w. razie niepogody. prawo o zwornieniach z podatku tych nieruchomo6ci
obowiqzywalo i obowiqzuje przez caly okres funkcjonowania porskiego
Zwiqzku Dzialkowcow. Dopiero w tym roku, od chwili przyiqcia przez NSAwadliwego, naszym zdaniem, oizeczenia, do dziatkowiow zaczynalE



z

docierad pisma, kt6rych celem jest obciqzenie dzialkowc6w dodatkowymi
optatami, bqd2 nakazanie rozbiorki malego domku, zwanego altinq
dzialkowq.

chcielibysmy przy tym zaznaczyc, iz nie bronimy wcare nieuczciwych
dziatkowcow. Je6li pobudowali oni na dzialkach ogrodowych domy
przekraczalqce dopuszczalne wymiary lub uzywaiq altan do piowadzenia
dziatalnosci gospodarczej, powinni ponosic nalezne koszty. Ale nie wolno
stosowa6 odpowiedzialnosci zbiorowej i obciqzac dodatkowymi oplatami tych
dzialkowcow, ktor zy p rzest rzeg aj q prze pi sow prawa.

Dostrzegamy takze inny aspekt orzeczenia NSA z g.01.2014 r.
w przypadku likwidacji ogrodu lub jego czgsci kazdy dzialkowiec ma prawo,
zgodnie z Ustawq o ROD, domagac sig odszkodowania za pozostawione
na dzialce nasadzenia i urzqdzenia, w tym altang. I tu nasuwa sig pytanie:
czy jeSli nie jest ona a2urowa, jak chce NSA, a jeszcze'do tego
podpiwniczona,lo czy przyslugiwac za niq bgdzie odszkodowanie?

Tg sytuacjg mogtby naprawic Sejm, uchwalajqc drobnq nowelizacjg
prawa budowlanego i wprowadzaiqc precyzyjnq definicjg altany dziatkowej.
Ale do tego potryebna jest wora pana Marszalka i posl6w. bnoe proleit
obywatelski jest juz w sejmie i zostal skierowany do pieruvszego czytanra,
wciq2 nie ma okre6lonego terminu jego rozpatrywania. A takie dziatanie
uaktywnia urzgdnikow podatkowych i windykatorow.

Panie Marszalku!

Wiemy, ze w naszym kraju wiele jest do zrobienia, poprawienia,
usystematyzowania... Jednq z waznych dla nas spraw, ale nie tylko dla nas,
lest skonstruowanie prawa, ktore zapobiegnie zbgdnym konfliktomi nakazom, a tak2e obni2eniu jakosci zycia glownie Lmerytow. projekt
rozwiqzania problemu jest juz w sejmie. 700 0oo gtos6w poparcia to llczna
rzesza wyborc6w przeciwnych likwidowaniu altan, dzialek, a w konsekwencji
ogrod6w dzialkowych. A jesli do tego doda6 rodziny dziatkowc6w, iclr
przyjaci6l i znajomych, to liczba wyborcow siggnqc moze trzech milionow.
A takq silg po prostu warto mie6 za soba...
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