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Szanowny

W imieniu Komitetu Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ,,STOP ROZBIORKOM ALTAN" Projektu
ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niekt6rych innych ustaw, pragniemy poinformowal,2e
ideg zmiany ustawy prawo budowlane poparlo prawie p6l miliona obywateli. Zasadnym jest wigc
stwierdzenie, i2 projekt promowany przez Komitet spelnia juz wymogi okreSlone w ustawie z dnta 24
czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Co wiEcej, z uwagi na fak<t, 2e
zlohenie do Sejmu projekru ustawy zaplanowano na dzieri 9 puhdziemika 2014r., moana sig spodziewal, iL
liczba zloilonychpod nim podpis6w w spos6b zdecydowany przek,roczy 500 000.

Obywatelski projekt ustawy promowany przez Komitet odnosi sig do materii maj4cej istotre
znaczenie dla licznej rzesry Polak6w. Wystgpuj4ca w prawie budowlanym luka, kt6ra nodzila zagroaerue
dla dalszego istnienia altan wmiesionych przez kilkaset tysigcy rodzin w ogrodach dzialkowych, stanowi
pow.vny problem spoleczny. Nic dziwnego, 2e koncepcja projekru obywatelskiego poSwigconego tej
sprawie znalazla szerokie poparcie spoleczne, czego efektem jest kilkaset tysigcy podpis6w. Na szczeg6lne
uznanie zasluguje teZ praca kilku tysigcy os6b, kt6re poSwiecily sw6j czas na zbi6rkg podpis6w. Swoim
postgpowaniem dowiodty, i2 w pelni zastugujq na miano pelnoprawnych czlonk6w spoleczeristwa
obywatelskiego, kt6rzy chc4 aktywnie uczestniczalw rczvmqzywaniu problem6w w naszym kraju.

Szanowny Panie Marszalku !

9 pa2dziemika20I4r. do Sejmu maprzybyd delegacja Komitetu, aby zlofi| projekt ustawy wrazz
podpisami obywateli. CzynnoSd ta mohe miei charakf er wyl4cznte techniczry i ograniczy6 sig do nadania
poczty w biurze podawczym Sejmu. Marny jednak nadziejg, 2e z uwagi na skalg spolecznego poparcia dla
idei projektu obywatelskiego promowanego przez nasz Komitet, zechce Pan nadai jej charakter budziej
oficjalny.

Dlatego teL nxracamy sig do Pana Marszalka z zapyaniem o mo2liwoS6 przyjgcia przedstawicieli
Komitetu, w celu symbolicznego przekazania na rgce Pana Marszalka projektu ustawy wrv z podpisami
obywateli. Spotkanie takie zostaloby niew4tpliwie odebrane jako przejxtr uznania ze strony Pana Marszalka
dla setek tysigcy obywateli, kt6rzy osobiScie zaanga2owali sig w inicjacjg procesu legislacyjnego, w tak
waznej i potrzebnej sprawie, jak4 jest nowelizacja prawa budowlanego zgodnie z zaloZentarri- projektu
obywatelskiego.
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