
Dzialkowcy ROD
,,Gaj6wka" w Suszu

w rejonie ilawskim

10.01.2015r.

Pani
Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obl,rvatelskich

Warszawa

STANOWISKO
Dzialkowc6w ROD ,,Gaj6wka" w Suszu

Dzialkowcy, ROD ,,Gaj6wka" w Suszu uczestnicz4cy na zebraniu ustawow)m
wszystkich dzialkowc6w w dniu 08.01.2015r. s4 zaniepokojeni kolejnymi dzialatiami ze
strony administracji rzqdowej, dotyczqcej regulacji prawnych z'wiqzanych z budownictwem
na terenie ROD. Po zapoznanit sig z orzeczeniem NSA w sprawie ,,altan na dzialkach",
w Srodowisku dzialkowyn i w3r6d sympatyk6w ogrodu dzialkowych na tym terenie
rozgorzala dyskusja, co do slusznoSci zawartych stwierdzeri samowoli budowlanej na
dziatkach. Wystgpujqce na terenach ROD nakazy rozbi6rki budynk6w rekreacfno-
wypoczynkowych, kt6rych w ostatnim czasie slyszy sig w Srodowisku dzialkowym, budzi
glqbokie zdziwienie oraz strach dziaikowc6w dotyczqcy nowego zagroilenia.

Nas4rm ogrodem od lat kieruje Polski Zwi4zek Dzialkowc6w i z tego powodu
jeste3my zadowoleni majqc takiego silnego opiekuna naszych dzialkowc6w. Na dzisiejszym
zebraniu dzialkowcy w 100% wypowiedzieli sig w glosowaniu o przynale2noSci
stowarzyszenia ogrodowego przy PZD. Byl to wyb6r dzialkowc6w bez zmuszania ich do
tego wyboru.

Maj4c na uwadze unormowania sprawy ,,altanki dzialkowej" dzialkowcy popieraj4
stanowisko KR PZD, w sprawie podjqtych prac unormowania przepis6w prawa budowlanego,
kt6ra zabezpieczalaby dzialkowc6w przed niekorzystnymi dla nich interpelacjami pojgcia
,,altana dzialkowa", gdyZ obecne stanowisko NSA godzi praktycznie we wszystkich
wla3cicieli altan w ROD.

Dzialkowcy tego ogrodu zwracajq siE do Pani Profesor, aby pnyjgla nasze oburzenie
dzialkowc6w, zaprzestala kwestionowania zapis6w nowej ustawy o ROD z dnia
13.12.2013r., bowiem jest ona dobra dla dzialkowc6w, spelnia oczekiwania dzialkowc6w
tego ogrodu.

W wystqpieniach swych dzialkowcy uwaZaj4 2e Pani powinna dba6 o prawa
dzialkowc6w jako obywateli RP i winna skupii sig na naszej obronie przed likwidacj4
ogrod6w dzialkowych, a nie wspierai pseudo dzialkowc6w.

Trudno jest poj46 dzialkowcom, o co tu chodzi, poniewa2 projekt obyrratelski o ROD
nim zostal podpisany w ksztalcie ustawy o ROD przez prezydenta Rp przeszedl szereg
skomplikowanych dzialan legislacyjnych gdzie tych spraw nie zauwazono i nie wprowa&ano
zmian w projekcie ustawy.

Na spotkaniach, zebraniach, dzialkowcy widz4c perspektl,rvg dalszych walk o istnienie
ogrod6w, wypowiadaj4 sig, 2e tylko bpd4c w strukturach stowarzyszenia przy pZD maja,
zapewnionq obronE swych interesow.

W imieniu dzialkowc6w
Wiceprezes ZO PZD Olsztq

Jan Kamiiski


