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PRZESTANIE

Krajowej Komisji Rewizyjnej
Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w

do Klub6w Parlamentarnych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowne Panie Poslqnki,
Szanowni Panowie Poslowie !

Cztonkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD spotecznie wykonujqcy swoje
obowiqzki wobec cztonk6w i Zwiqzku zwracajq siq do Was Panie Poslanki i

Panowie Postowie na Sejm RP o udzielenie swego poparcia dla opracowanego
przez nasz Zwiqzek projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy Prawo
Budowla ne.

W cafym kraju dziatkowcy zebrali ponad 700 tysiecy podpis6w poparcia dla
tego projektu, kt6re Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ,,Stop rozbi6rkom
altan" przekazaf do Sejmu w dniu 9 paidziernika 20L4 roku.
Zwracamy sie z takim apelem, bowiem Naczelny Sqd Administracyjny w dniu 9
stycznia 2014 roku wydat wyrok, w kt6rym posfuzono siq definicjq wziqtq
wprost z encyklopedii internetowej i uznano, 2e przez altang,,nole2y rozumiei
budowlq o lekkiej konstrukcji, czqsto a2urowej, stawianq w ogrodzie,
przeznoczonq do wypoczynku i ochrony przez slohcem i deszczem".
Z dotychczas obowiqzujqcych zapis6w Prawa Budowlanego wynikato, 2e przy
wznoszeniu altany jedynym kryterium, kt6rego dziatkowcy musieli
przestrzegad, byly wymiary obiektu, za6 ustawodawca nie okreSlaf technologii
ich budowy. Dzisiaj w Swietle wyktadni zastosowanej przez NSA, bez zmiany
obecnie obowiqzujqcego prawa, zarzut dopuszczenia siq samowoli budowlanej
mo2e byi postawiony nawet wobec 900 000 dzialkowc6w.
Sytuacja, w jakiej znalazla siq tak znaczaco liczna grupa obywateli bqdqcych
wla5cicielami obiekt6w nie spetniajqcych kryteri6w ,,altan" zakre5lonych w
wyroku NSA, jest nastepstwem nieprecyzyjno5ci zapis6w prawa budowlanego,
a nie ich winy. Obciq2anie ich negatywnymi konsekwencjami w postaci nakazu



rozbi6rki naruszafoby wprost zasadq ochrony zaufania Obywatela do Paristwa i

do stanowionego prawa. Zasada ta oznacza i2 to Paistwo ma obowiqzek tak
stanowii i stosowai prawo, by nie stawalo siq ono swoistq putapkq dla
Obywatela i aby m6gl on ukladad swoje sprawy w zaufaniu, i2 nie naraia siq na
prawne skutki, kt6rych nie m6gf przewidzie6 w momencie podejmowania
decyzji i dzialaf oraz w przekonaniu, i2 jego dziafania podejmowane zgodnie z

obowiqzujqcym prawem bedq takie w przyszfo5ci uznawane przez porzqdek
prawny.
Zawarta w obywatelskim projekcie ustawy nowelizacja odnosi siq do
doprecyzowania dotychczasowych zapis6w prawa, a nie zmiany
obowiqzujqcych rozwiqzari. Zasadnym zatem jest, aby do porzqdku prawnego
obok dotychczasowego pojQcia ,,altany" wprowadzii nowq kategoriq ,,altany
dzialkowej" - niewielkiego domku wznoszonego na terenach Rodzinnych
Ogrod6w Dzialkowych. Tak jak dotychczas jego budowa odbywalaby siq na

zasadach stosowanych dotychczas do altan, o kt6rych mowa w art. 29 ust. 1
pkt 4 prawa budowlanego a definicja ,,altany dzialkowej" zostalaby
zamieszczona w ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach
dziatkowych.
Pragniemy zauwa2yi, 2e altany w ogrodach poza funkcjami wypoczynkowo-
rekreacyjnymi spefniajq tak2e rolq sklad6w narzqdzi ogrodniczych. Muszq one
by6 zabudowane, bowiem inaczej amatorzv cudzego mienia ukradnq
dziatkowcom wszystko.
Pragniemy zwr6cii uwagq, 2e projekt ustawy uzyskujqc poparcie ponad 700 000
cztonk6w polskiego spoleczefstwa uzyskat tym samym status obywatelskiego.
Uzyskanie tak znaczqcego poparcia oznacza, ie tego gtosu spofeczedstwa nie
wolno lekcewaiyi a wrqcz nale2y go szanowai. Albowiem to nie postowie
zmieniajq spoleczedstwo, ono samo siq zmienia w swym zapatrywaniu na
dzialkowc6w i dalsze istnienie altan dziafkowych a Paristwo powinno na to
za reagowa6.
Czlonkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Twi4zku Dziafkowc6w:
- apelujq do polskich parlamentarzyst6w o udzielenie swego poparcia dla
obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz
niekt6rych innych ustaw.,
- sq przekonani, 2e parlamentarzySci pamiqtajq, i2 Polska jest demokratycznym
pafstwem, w kt6rym to obywatele decydujq o prawie. Trudno tak2e
zapomniei, ie dzialkowcy, jak kaidy obywatel, posiadajq swoje prawa
podlegajqce z mocy prawa ochronie i bqdq one respektowane.
W dniu skladania w Sejmie podpis6w poparcia przedstawiciele ugrupowari
politycznych reprezentowanych w Sejmie niemal jednomy6lnie przekonywali
dzialkowc6w, 2e ich inicjatywa jest zasadna, konieczna i dlatego udzielq swego

2



poparcia celem szybkiego uchwalenia tej nowelizacji, by dziafkowcom nie stala
siq 2adna krzywda.
Przed wiekami Konfucjusz wyrazit my5l aktualnq do dzisiaj, ie ,,Czlowiek
szlochetny nie szafuje obietnicami, lecz czyni wiqcej ni2 przyrzekf'.
Przeslanie niniejsze kierujemy do:
-Klub6w Parlamentarnych Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa
Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Prawa i Sprawiedliwo6ci, Twojego
Ruchu, Sprawiedliwej Polski oraz Bezpieczefistwo i Gospodarka
oraz przesytamy do wiadomo5ci:
- Prezydenta RP Pana Bronistawa Komorowskiego,
- Marszatka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza,
- Premier Rzqdu RP Pani Ewy Kopacz,
- Sejmowej Komisji Infrastruktury,
- Prezesa Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w Pana Eugeniusza Kondrackiego.

Z wyrazami powaiania i dzialkowym pozdrowieniem

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w Warszawie

Przewodniczqca
Z-ca Przewodniczqcego
Z-ca Przewodniczqcego
Sekretarz

Maria Fojt
Boguslaw Dqbrowski
Henryk Tomaszewski
Roman 2urkowski

Czlonkowie: Burzyfski Stanislaw, Dorau Ryszard, Drzewiecka Jadwiga,
Paterek Alicja i Zerba Dorota
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