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Szanowny Panie Marszalku! wF&YNSF,
W dniu 9 puadziemika br. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ,,STOp ROZBIORKOM ALTAN,,

Projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niekt6rych innych ustaw, dziatal4cna podstawie
art. 10 ust. 1 ustawy z dnta24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej-przez obywateli,
4:y] !" Sejmu projekt o zmianie ustawy - Prawo budowiane oraz niekt6rych innych ustaw wraz zwykazem
696 522 podpis6w obywateli popieraj4cych projekt.

Jak informowaliSmy Pana MarsTalka, celem projektu jest usunigcie luki w prawie budowlanym, kt6ra
moae stanowi6 pretekst do zakwestionowania legalno5ci praktycznie kuidej z okolo 900 000 altan
wzniesionych przez dzialkowc6w w rodzinnych ogrodach dzialkowy ch. Z tego wzglgdu, niezmiemie istotna
byla i jest kwestia moZliwe szybkiego przeprowadzeria zmiany prawa drrao*I*"go. olut"go Komitet
zdecydowal sig nie wykorzystywai maksymalnego terminu wskazanego w ustawi 

" 
nu ibi6rkg pJdpisow poa

proj ektem obywatelskim.
Sytuacja ta spowodowala, i2 czg36 podpis6w dotarla do siedziby Komitetu po oficjalnym zlo1eniu

ptojeFu do lejmu. Z uwagi na kwestig ochrony danych osobowych Komitet nie ma mo2liwo5ci
przechowywania takich podpis6w, z kolei ich niszczenie byloby niejako sprzeniewierzeniem sig warto5ciom,
k16re le24 u podstaw idei projekt6w obywatelskich. Dlatego tez pozwalamy sobie przekaza7 na rgce pana
Marszalkakarty z podpisami kolejnych 8223 obywateli, kl6rzy udzielili poparcia projektowi promowanemu
przez Komitet''z wnioskiem o ich dol4czenie do wczeSniejszej puli, zaznaciajqcjednoczeSnie)iz zostaly one
zebtane w terminie zakreslonym w ustawie o wykonywaniu inicjatywy ustawo"dawc zej przezobywateli.

Szanowny Panie Marszalku !

tr'Tcmaliczba podpis6w zlohonych do Sejmu przez Komitet wynosi obecnie 704745. Skala poparciajakie uzyskal projekt promowany przez Komitet dowodzi, i2 problem do jakiego sig on odnosi, ma istotne
znaczenie dla olbrzymiej rzeszy obywateli. Krtdy dziefi funkcjonowania obecnego stanu prawnego rodzi
ryzyko pojawienia sig kolejnychprzypadk6w obywateli,kt6rzy 

"noe 
dzialaliw dobrej vmerzi,to z uwagi na

lukg w prawie budowlanym maj4 ponieS6 powazny uszczerbel maj4tkowy. W ich imieniu apelujemy zatem
do Pana Marszalka o pomoc. W szczeg6lnoSci pozwalamy sobie wyrazi6 nadziejg, ze dziEkibezpoSredniemu
zaangu2owaniu sig Pana Marszalka' w sprawg, mozliwe bEdzie szybkie rczpiczgcie' i sprawne
przeprowadzenie procesu legislacyjnego ustawy, kt6ra nie budzi wigkszych kontrowerr.li, u rru l<t6r4izekajq
setki tysigcy wlascicieli altan w rodzinnych ogrodach dzialkowych.

Zalqcznk'r: wykaz 8 223 podpis6w obywateli popieraj4cych projekt ustawy o zmianie ustawy - prawo
budowlane oraz niekt6rych innych ustaw
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