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SzanownY Pan
Radoslaw Sikorski
Marszalek Seimu RP

Szanowna Pani
Ewa KoPacz
Premier Rzadu RP

zarz4d Rodzirtego ogrodu Dzialkowego im. ,,Ko5ciuszki" w Elbl4gu zwraca sig z ogromn4

prosb4 do Pana Marszalka Sejmu o mo2iiwie najszybsze skierowanie pod obrady Sejmu

oby*ut.trki"go projektu ustawy,,stop rozbi6rkom altan" majqcego na celu nowelizacjq

prawa budowlanego.
2a6 lani4lremiei * jednoczesnie petni4c4 frrnkcjg Przewodnicz4cej Platformy Obywatelskiej

- prosimy o udzielenie poparcia dla zloZonego projektu zmiany ustawy, przez Klub

Parlamentarny Platformy Obywatelskiej.
Jedynie mozliwie najszybsze uchwal erie przez Sejm przedlo2one go przEz Komitet Inicja_tywy

Obywatelskiej proiiftu zmiany prawa budowlanego, uchroni uzytkownik6w dzialek od

kolejnego ,,kataklizrnu" i zapewni spokojne uZytkowanie dzialek i frrnkcjonowanie

rodzinnych ogrod6w dzialkowYch.
od kilku lat jestesmy ngkani kwestionowaniem ptzez najwy2sze organa paristwowe

przepis6w ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych.
wytot r.yu*uro Konstytucyjnego z l1 lipca 2012 sygnatura akt K8/10 vmd za niezgodne

z i(onstytucjq wiele artykul6w ustawy z 8 lipca 2005 roku o ROD, kl6ra ptzez wiele lat

zapewniala zgodne z prawem funkcjonowanie ogrod6w dzialkowych.
u;hwalajqc ustawQ z dr|la 13 grudnia 2013 roku o ro&innych ogrodach dzialkowych

zar6wno-Sijm jak i Senat dokonal wnikliwej analizy wytycznych Trybunalu Konsq/tucyjnego

zawartych w/w powolanym w}'roku, uwzglgdniajqp r6wnie2 opinig wybitnych prawnik6w,

znawc6w prawa konstytucyjnego, odnosz4ce sig do obywatelskiego projektu o ROD.

Satysfakcja dzialkowc6w i radosi z uchwalenia ustawy z dnia 13.12.2013 r trwala kr6tko bo

juz w czerwcu 2014 roku Pani Prof. Ireny Lipowicz Rzecznik Praw obywatelskich wyst4pila

z sugestiami niekonstynrcyjnodci przepis6w nowej ustawy o ROD.

wyst4rienie Pani Rzecznik po raz kolejny mrusilo dzialkowc6w do kierowania sprzeciw6w
przeciwko nieuzasadnionym sugestiom Pani Rzecmik i apeli o zaniechanie dalszego &ialania
RPO, przeciwko prawom dzialkowc6w. Mimo licznych wyst4pief i apeli Pani Rzecznik

lekcewaZy stanowisko szerokiej neszy dzialkowc6w co utwierdza nas w przekonaniu, 2e

dzrala ,, na zarn6wienie" os6b a moze gupy zainteresowanej ,dostgpem" do grunt6w

uzy&owanych przez dzialkowc6w zrzeszonych w Polskim Zwiqzku Dzialkowc6w.
Nie mo2emy oprzec siE przekonanirl 2e d4lerue do likwidacji kajowego Stowarzyszenia i

rozdrobnienie stowarzyszeri powstaj4cych w poszczeg6lnych ogrodach znakomicie ulatwi
likwidacjE ogrod6w i przejEcie grunt6w u4/tkowanych przez dzialkowc6w.
W naszym przekonaniu zainicjowana przez inspektor6w nadzoru budowlanego akcja

,, zwalczania" samowoli budowlanej w zakresie budowy altan ogrodowych, jest kolejnym



,, wyrezyserowanym" &ialaniem uderzajqcym w uZytkownik6w dzialek.
Akcja ta wsparta tendencinq naruszajqcq prawo interpretacj4 pojqcia ,,altany" dokonan4
przez Naczelny Sqd Administracyjny w wyroku z dnia 9 stycnia 2014 i 19 wrzednia 2014

roku bardzo mocno uderzy w u2ytkownik6w dzialek, kt6rych altany ogrodowe budowane na
przestrzeni wielu lat zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawa zwiq,zkowego, nie
bEdq odpowiadaly obecnie zastosowanej definicji altany.
Grozi to nakazem rozbi6rki wszystkich istniejqpych altan ogrodowych co prowadzi do
pozbawienia dzialkowc6w najwartodciowszego skladnika maj4tku posiadanego na dnalce, a

w kazdym razie do pozbawienia dzialkowca prawa do odszkodowania w przypadku likwidacji
ogrodu.
Odpowiedzialni urzpdnicy panstwowi nie wykazuj4 zadnego zainteresowania usuniEciem luki
prawnej zaistnialej i ujawnionej w prawie budowlanym, natomiast przygotowuj4 dzialania
rnrl'elzaj4ce do wykorzystania przeciwko dzialkowcom, prz]'jetej przez NSA interpretacji
pojgcia ,,altana".
Nie sq to tylko podejrzenia i obawy dzialkowc6w skoro zarz4dy niekt6rych miast juz
wystrpily do jednostek statutowych PZD o podanie danych dotyczqpych altan usytuowanych
na terenie poszczeg6lnych ogrod6w oraz danych osobowych ubrtkownik6w dzialek.
Od kilku lat uirytkownicy dzialek 2yj4w stanie ciqglego zago?,er,la ich utrat4. Zagroienia te
dotyczq milionowej rzeszy uzytkownik6w dzialek i ich rodzin.
Jak wielkie jest to poczucie zzgro2enia Swiadczy fakt, 2e projekt zmian prawa budowlanego,
w naszym okrggu poparlo ponad 95 % uzytkownik6w dzialek ( 10125 os6b ), a w skali kraju
ponad 700 000 os6b.
W obronie naszych praw nabytych w dobrej tierze, z poszanowaniem prawa i ogromnym
wysilkiem - zar6wno finansowym jak i nakladu pracy - zmuszeni jestedmy prosid Pana
Marszalka i Pani4 Premier o niezwloczne podjgcie dzialan legislacyjnych nad wniesionym do
Sejmu projektem obywatelskim znian prawa budowlanego, kt6re umo2liwi4 uZytkownikom
dzialek spokojne i niezakl6cone korzystanie z natury i skrawka uprawianej ziemi.

Pozwalamy sobie nadmienid, 2e przedstawiciele innych klub6w parlamentarnych w tym PiS,
PSL i SLD wyrazili gotowo6d poparcia obywatelskiego projektu zrnian prawa budowlanego.
Wyrazamy nadziejg, 2e pr'zy poparciu klubu parlamentamego PO przedlo2ony projekt
zostanie przyjgty bez zahamowari i trudnoSci w okresie procedowania.

Z wpazami szacunku
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