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Prezesi ogrod6w dzialkowych oraz instruktorzy fachowy, w dniu 08.01.2015r. w oSrodkr.rszkolenia dzialkowc6w na oerodzie .n9o .,crza{ta:; sl",k;i; ;ie, aby omowic istniej4cq syruacjqktora. niepokoi dzialkowcou i sprawie interprerac.li poiqcia..atrani(i" na dzialce przez Naczernr sadAdministracyjny, a doryczqca reguracj i prawnych ri"iqrl.y.h f ;rl"*"i.,;;; ;i;;;;;;ffi;il "*
lnterpretacja *tO, 

', ii.-:.11:ing,, 
rnoz* u.nue *ytq.rn,. niewielki pawiton ogrodowyo lekkiej konstrukcji o sciance a2urowej i niezwiqzanej na trwari z gruntem, jest przez dzialkowcowuwai,ne z2' absurd' nie do przviecia. wyrok NSA spriwi. ze wszyscy dzralkowcy bEd4 zmuszcni dorozbiorki swoich altan

Przy obecnie obowiqzui4cej ustawie o..RoD. gd,zie gro czasu w dni wolne. dzialkowcyw wspolnie ze swynri rodzinanri spgdzai4 na dzia.lkach, i."tnl.1q.i krrtult .,altanki,.jest konieczny.Tradyciq iest juz to' ze arranka w porskich (i nie ,)ak; p;r.h.L; ogroauit o.iuir.o*i'.r,. ni"moze pelnii tylko i wyl4cznie roli oslony przed deszczem isloricem. chocby, dlatego. ze pierwszeogrody petnily funkcjq nie tylko rekreacyjn4 lecz r6wnie2 produkcyjnq. Alranka o,u[ii, lri"i.i."r"przestrzeni r30 retniej historii istnienia ogrodow, pelnila rownie2 funkciq oo prr..rrorry*""i" fr""o*z dzialki, narzpdzi i Srodk6w ochrony ro5lin itp.

_ , Y ptT3t rzqdowych i parlamenrarnych nad projektem ustawa o ROD, nikt nie podwa2al, 2e
"altanka" na dzialkach. winna miei inny ksaart niz rv poyn.o*uny.tr luto ni.ri.tti urayn'.t. 

--- ' -"
Prezesi ogrod6w ilawskich uw.a2ajab ze przeciwnicy istnienia ogrod6w w oUe,cnym tsztrtci.nie skladai4 broni i zaczynaiq now4 warkp z dzialkowcami, 

"uy ".rruie 
ich s,9 i osiqgn4i zamierzonvcel, kt6ry' nie powiodl sig przy opracowywaniu w 2013r ustarvy o ROD.

_^,,,,^^^O':,.9:.-9rlalkowcy 
tego rejonu na Warmii i Vazuractr, poprerajq sranowisko KR pZDmorvr4ce o koniecznoSci zmiany w, 

.,prawie Budowlanym,, przepis6w dotyczqcych ,,uttandzialkowych", i nie kwestionowania modeli altanek w ksaalcie'ofecnje istniej4cym.w.zwi4zku z tym, aperujemy do pani profesor, aby wzrEta pani sobie do serca naszeargumenty 1 zaprzestala kwestionowanie zapis6w nowej obowi4zui4cej usrawy z 20J3r,, L;;1.;l;kpanr srg zorlentowata (chyba. ze w o96renie czytara pani te.j uriurvy o noo; j"rt onroru* i ,p.iniuoczekiwania dzialkowc6w. Uwa2amy, ze panij;ko Rzecznit pra* doy*u,.t.ki.h winna skupii sig nanaszej obronie przed absurdami wyrok6w s4d6w.
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