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okręgowego Zarząda Polskiego Związku Działkowców we
Wrocławiu z dnia 28 listopada 2015r. w sprawie przeciwdziałania
budownictwu ponadnorrnatywnemu na działkach w rodzinnych ogrodach
działkowych okręgu wrocławskiego

okręgowy Zarząd Polskiego ZwiązJłl Działkowców we Wrocławiu
przyjmuje przedstawioną ptzęz Prezydium oZ Informację w sprawie
budownictwa ponadnormatywnego na dziakach w rodzinnych ogrodach
działkowych okręgu wrocławskiego. Z informacji tej, sporządzonej na
podstawie materiałów przesłanych przez zarządy RoD wynika, Że na działkach
w 26 ogrodach zostało wybudowanych 48 altan o normatywie ponad 35m2.

okręgowy Zarząd stwierdza, Że ujawnione przypadki wybudowania altan
ponadnormatywnych naruszają przepisy art. 13 ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych z dnia 13 grudnia 20I3r. W związku z povlyŻszym okręgowy
Zarząd zobowiązuje zarządy rodzinnych ogrodów działkowych, na terenie
których wystąpiĘ naruszenia obowiązującego prawa do :

I) zgłoszenia do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego kazdego
budynku (altany) ponadnormatywnego,

2) wszczęcia postępowania w Sprawie ewentualnego podjęcia uchwaĘ i
wypowiedzenia umowy dzierżav,ry działkowej na podstawie art.36 ust. 3
pkt. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz $ 85 ust. 1 pkt 2
Statutu PZD, w przypadku niedostosowania altany do ustawowego
normatywu,

a ponadto wszystkie zarządy RoD do :

I) włączenia tematu budownictwa na działkach do sprawozdania na walnym
zebraniu członków PZD oraz do szerokiego informowania działkowców
na szkoleniach , podczas zawierania umów dzierŻawy działkowej,
zatwierdzania umów przeniesienia prawa do działki oraz poptzęz
ogłoszenia na tablicach ogrodowych,

2) ciryłego monitorowania budowy, rozbudowy lub nadbudowy altan na
terenie ogrodu działkowego,



3) egzekwowania od działkowców zgodnie z $ 45 Regulaminu RoD
pisemnych wniosków informujących o zamiarze budowy, rozbudowy lub

nadbudowy altany celem jego przyjęcia i kontroli ptac,

4) * przypadku zaistnienia przesłanek uzasadniających podejrzenie

naruszenia przepisów Regulaminu RoD do podjęcia w myśl $ 46 ust. 2

Regulaminu RoD decyzji nakazującej wstrzymanie budowy altany i

nakazan\a działkowcowi usunięcie nieprawidłowości, przebudowy

altany.

okręgowy Zarząd Polskiego Związkl Działkowców we Wrocławiu

zobowiązuje Prezydium okręgowego Zarządu do corocmego składania

informacji o postępach w podjętych działaniach w celu wyeliminowania

przypadków narus zenia przepisów dotyczących budownictwa na dz\ałkach w

ro dzirrnych o grodach dzi ałkolvych okrę gu wrocławskie go.
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