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STANOWISKO
qF;%Hffiffi pr6by zmian zapis6w
w ustawie o ROD, dotyczqcych altan,
ktrire znajduj4 sig na dzialkach

W imieniu Zarzqdu ROD ,,MALWA" w Tomaszowie Maz. i calej Wsp6lnoty naszych dzialek,
vryralamy zdecydowrmy sprzeciw dla pr6b prawnego zlikwidowania na dzialkach pracowniczych
juZ wybudowanych altan i zablokowania mo2liwoSci budowy takich altan w przyszloSci.
W calej historii istnienia ogrod6w dzialkowych, nigdy nie byla kwestionowana mo2liwoSi budowy
na dzialkach murowanych altan - oczywiScie o odpowiednich parametrach technicznych.
Ostatnio - NSA wydal niepokojqce orzeczenie, w kt6rym zostala zakwestionowana jakakolwiek
mo2liwo56 istnienia dotychczasowl'ch i budou,y norvych murowanych altan . To orzeczenie NSA
zezwala na budowg na &ialkach jedynie altan a:2urowych.

Wlw orzeczenie NSA, wzbudzilo oburzenie WSZYTKICH DZIALKOWC6W w calej Polsce.
Cale Srodowisko dzialkowc6w prezentuje opinig,2e tylko murowane altany spelniaj4 na &ialkach
rolg pomieszczeri do nale2ytego wlpoczynku i do gospodarczego wykorzystania (wlaSciwe
zzbezpieczenie sprzgtu i narzgdzi, uZywanych na dzialkach, przechowywanie np. warzyw i irurych
produkt6w) - w murowanych altanach.
Murowane altany pozwalaj4 na okesowe przebSvanie na dzialkach r6wniez w okresie jesiennozimowym. I dia takich - wy2ej wymienionych cel6w - ma sens budowanie w ogrodach
dzialkowych JEDYNIE MUROWANYCH altan.
Takich funkcji nigdy nie bgd4 spelniaty altany aZurowe. W warunkach klimatycznych Polski oraz ze
wzglgdu na funkcje altan na dzialkach, altany a2urowe zupelnie nie majq sensu.

Zwtacamy uwagg r6wnie2 na wielki, spoleczny, pozytyl\ny, aspekt moZliwo5ci odpoczynku wielkiej
rzeszy Polak6w w ogrodach dzialkowych.
W sytuacji koniecznodci likwidacji praktycznie wszystkich murowanych altan na dzialkach *
praktycznie l00-procentowa czg56 dzialkowc6w bgdzie zmuszona do rczygnacji z tych dzialek.
A gdzie nasze pieni4dze i wykonana praca n& rzecz budowy dotychczas wymurowanych altanek ?

W tej sytuacji, uwa2amy, 2e orzeczenie NSA jest kolejn4 pr6b4 zamachu na tereny obecnych
ogrod6w dzialkowych w calej Polsce, pr6b4 podyktowan4 zachlanno5ci4 na nowe tereny budowlane
inwestor6w i deweloper6w. Czy o to chodzi w tej probie bez brania pod uwagg jednolitej,
negatywnej opinii WSZYSTKICH DZIALKOWC6W ?

Wobec porvyZszego - zglaszamy zdecydowany sprzeciw jakimkolwiek pr6bom zmiany
pnepis6w, zmierzaj4cym do likwidacji murowanych altan na dzialkach i domagamy si9
pozostawienie dzialkowc6w w tym zakresie ,,w spokoju",
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