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Szanowny Pan Bronislaw Komorowski
Prerydent RzecryPosPolitej Polski

ul Wiejska 10
00 - 902 Warszawa
Kierujg na Pana rgce skargg i zapytanie czy ieszcze w Polsce prawo jest traktowane
w zaleinoSci komu ma sluiYd !
Szanowny Prerydencie !
wiem,2euprawnienia Pana s4 bardzo mizerne, jednak jako obecnie pierwszy z Polak6w
przez nas szarych obywateli'
moLe za posrednictwem swojego biura, utuymyw
^nego
potrafi rziczowo odpowiedzie6 na dwa poni2ej poruszone problemy i jednoczeSnie
pobudzid urzpdy do bardziej energicznego dzialania.
Pomijam sprawy bieZ4ce , afery podsluchowe zamiecione pod dywany dostojnik6w'
wyludzanie ( kradzie') pienipdry przez posldw RP , jak ostatnio donosily media, afera
ze zleceniem programu do obliczenia wynikr6w wyborriw itd dokladnie zamiatanych
pod biurka notabli ! Wynik ogromna praca OKW i tydzieri oczekiwania na wyniki"'
SPRAWA PIERWSZA , kt6r4 przedstawiam i proszp o moiliwie rrcczowq odpowiedi '
Polski Zwi4zek Dzialkowc6w walczy z ponadnormatywnq zabudowq altan (domk6w)
na dzialkach i zamieszkiwaniem. Prezydium Krajowej Rady PZD wydaje juZ w 2010r
Uchwalg nr 58/2010 w sprawie budownictwa ponadnormatywnego i co ? OK...
Coraz wigcej jest ponad normatywnych domk6w i meldowanych rodzin na dzialkach .
Przyczyny s4 dwie zaniedb ania Zarz4d6w ROD i je6li nawet fakt zabudowy niezgodnej z
przepisami jest zgloszony do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego , latami
przeciqga sig wyegzekwowanie zapistiw prawa.
Istnieje dualizm przepis6w na przyklad Gminy melduj4 na dzialkach pomimo 2e
'
zakazaje tego Ustawa o ROD z 13.12.2013, podpisana przez Prerydenta 18.12'2013r
bo tak im nakazuj4 inne przepisy administracyjne !
Dzialanie takie wynika i jest jasne dla zdrowo my6l4cego Polaka , tanim kosztem
lata6 potrzeby na tanie budownictwo komunalne { socjalne ) jednak jakie szkody
'
spoleczne to wywoluje, moZe by6 tematem oddzielnego wyst4pienia'
Szanowny Prezydencie oczekujg jasnej dokladnej odpowiedzi czy wyrokiem Sqdu nale2y
wytapetowad Sciang w ustronnym miejscu ,.. uzasadnienie pytania : W 2009r Okrggowy Zarz4d PZD zglosil do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego ponad normatywn4 altang w ROD Kwitnqca Dolina w Swarzgdzu 59m'
wniesion4 przez dzialkowca p. Ireneusza Jarzqbka ( wg PINB cyt, altana sklada sig z
kuchni, lazienki i pokoju na parterue oraz 4 pokoje na poddaszu, budynek posiada
przervody kominowe, paleniska, podl4czenia dymowe ,spalinowe i jest ogrzewany
kominkiem z plaszczem wodnym. W budynku rozprowadzone sq instalacja wodna,
elektryczna oraz kanalizacyjna, Posiada te2 schody prowadz4ce do piwnicy i na
poddasze...)Na skutek dlugiej drogi odwolawczej, sprawa dopiero w 20l4rdobiegla
zakofczenia wyrokiem NSA II OSK2547 /12 z 16 maja 2014r utrzymuj4cym w mocy
nakaz rozbi6rki obiektu budowlanego i oddalila skargg kasacyjnq .
r nro sle nre
trudowla stoi
t przez lzy, warte s4 wysilki spolecznych dzialaczy Zarz4du ROD w celu
rryegzekwowania obowi4zuj4cego prawa !
Spraw4 zainteresowalem 27.1O.2014r Okrggowy Zarzqd PZD w Poznaniu proszQc o na
pi5mie o interwencje w sprawie realizacji wyroku NSA , czekam co dalej bgdzie ?

Nadmienid naleLy ,2e p. Ireneusz Jarz4bek przed Sejnem i Senatem reprezentowal
,,skrzywdzonych dzialkowc6w przezPZD" w czasie prac nad nowa ustawQ o ROD'
Dodajp,2e od 2009r tocry sip przeciw niemu sprawa karna, obecnie przed S4dem Apelacyjnym w Poznaniu z oskarienia Prokuratury Poznaf Nowe Miasto - Wilda za
pobicie dw6ch czlonk6w Zarzqdt Komisarycznego ROD w czasie pelnienia przez nich
spolecznie obowi4zkriw sluibowych, kiedy sig zakofcz] sprawa trudno przewidzie6 !
DRUGI PROBLEM' kt6rym chcg zainteresowad Pana Prerydenta Bronislawa
Komorowskiego dotycry miliona polskich rodzin i odpowiedzi na pytanie czy prawnicy
pracuj4cy nad ustawq o ROD z 13.12.2014r w Sejmie, Senacie i Biurze Prezydenta to
naprawdg niewlaSciwi urzgdnicy ? a na to wychodzi !. Nowl ustawQ o ROD ju2
podwaiaj4 przeciwnicy, kierujqc pisma do llzecznika Praw Obywatelskich ,
Ministerstwa Infrastruktury itd. \tam kiedy nam polskim dzialkowcom i ich rodzinom
da sig spokojnie iyd w swojej OicryLnie ? ? ?
Malo tego, to jeizcze ostatnie wyroki NSA, pobudzi$ nas do kolejnego dzialania vide
ponad 700tys. podpis6w zlo2onych w Sejmic o doprecyzowanie co to jest altana na
dzialce , poniewai wyroki NSA podaj4 za slownikiem jpzyka polskiego ...altana to obiekt
nie zwi4zany z ziemi4, posiadaj4cy dach oraz aiurowe Sciany .
Absurd totalny - od zawsze w Polsce i Niemczech na dzialkach budowano altany
murowane na fundamentach tylko zmienialy sig przepisy odlo5nie powierzchni
zabudowy - obecnie do 35m' i 5 m wysoko5ci prry dachu spadzistym .
Cry na to mial wplyw podzialu Polski od 19'l5r na czpiti tzw zniewolonq i teraz wolnq?
Szanowny Prerydencie RP !
Ogrody dzialkowe powstaj4 jui w 1850 z inicjafywy dr D'G'Schrebera w Lipsku , w
Polsce pojawiajq sig po roku 1905 i mo2na bvlo na nich budowad altany wielkoSci
domku jednorodzinnego. W zaborach rosyjskim i galicji ogrody zupelnie nieznane.
Wsprilczesne altany budowane na dzialkach sq to obiekty male, o prostej konstrukcji
zamknigte wykonane z cegly, pustak6w, 2elbetonowych element6w, drewna '
Altana budowana z zachowaniem sztuki burlowlanej , zgodnie z prawem budowlanym--vide ustawa z 31.1.1961r Dz.lJ. ni poz 46 i przepisami wykonawczymi. Krajowa Rada
Pracownicrych Ogrod6w wydala wytyczne, plany zagospodarowania okre6laly miejsce
altany w ogrodzie. vide Dz. Bud. 12 poz.48 z 1971r powierzchnip zabudowy okre5lona na
20m' i byly zwolnione od uryskania pozwolenia na budowq' Obiekty stawiane w
zachodniej czgsci kraju powinny byd zaglgbione na 80cm, czpSci Srodkowej kraju
100cm, natomiast wschodniej l20cm. w ksiq2ce pt,,budujemy altanp ,, autor H. Plessner
Pafstwowe Wydawnictwa Rolnicze i Le5ne z roku 1974 znajdzie Pan Prezydent dane,
jak dzialkowiec ma wnosi6 swojq altanp, serdecznie polecam tg lekturg !
S4dzg, wla6ciwie jestem przekonany,2e Sgdziowie NSA ferujqc wyrok nakazuj4cy
rozebranie murowanej altany dzialali bezprawnie na szkodp miliona Polskich
dzialkowicz6w i ich rodzin, Niemoiliwe jest nie brad pod uwagg obowi4zujqcego prawa
ju2 w XX wieku, przy wydawaniu wyroku ! wyzwolilo to ferment w spoleczerlstwie
polskim , niepotrzebny stres i nerwowe zbieranie podpis6w pod wnioskiem do Sejmu o
uszczeg6lowienie zapisu w nowej z 13.12.2013r tstawie o ROD co to jest altana
dzialkowa.
Okre6lam atakowanie nas jako skandal prarvny, za kt6ry naleZ4 sig nam dzialkowcom
co najmniej prueprosiny ! Dosyd skandali czas 2yd w spokojnie w demokratycznej Polsce
i mniemam, ie Pan Prezydent podzieli ten poglqd ? Czekam na odpowiedZ.
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