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WARszAWA

Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,Luwena" Lubsko, uczestniczący w
ustawowym zebraniu wszystkich działkowców są zdumieni najnowszymi prasowymi

doniesieniami mówiącymi o tym, że Platforma Obywatelska posiada również swój projekt

ustawy w sprawie nowelizacji Prawa Budowlanego, w części dotyczącej występowania altan
w ogrodach. Mniemamy, że jest to swego rodzaju kontrprojekt w stosunku do projektu

Obywatelskiego Komitetu lnicjatywy Ustawodawczej pn. SToP RoZBlÓRKoM ALTAN -
,,Zmlany w Prawie Budowlanym oraz niektórych innych ustaw", który zostal już złożony przez
ten komitet w imieniu działkowców i sympatyków ogrodów dnia 9 października 2014 r. w
kancelarii Sejmu RP. Warto zaznaczyć, że pod tym projektem podpisało się blisko 700.000
obywateli, popierających propozycję i potrzebę zmian w ww. ustawach.
Zadajemy sobie pytanie, dlaczego dopiero teraz tj. aż po 10 miesiącach od ztranego i

precedensowego wyroku NSA z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie altan, platforma

Obywatelska zamierza zgłosiĆ w Sejmie RP swój projekt, w sprawie występowania altan
ogrodowYch w ogrodach. Moźe warto jest wcześniej otworzyć się na współpracę z

Obywatelskim Komitetem lnicjatywy Ustawodawczej, w kwestii merytorycznej projektu po?.
Wierzymy, Że taka współpraca zaowocowałaby wypracowaniem wspólnego stanowiska w tej
waŻnej kwestii. Wnioskujemy zatem o odstąpienie przez Platformę obywatelską od zamiaru
przedłożenia swojego projektu ustawy w sprawie altan ogrodowych, w sejmie.

Ninieisze pismo otrzvmuia także:

Marszałek Sejmu RP

Przewodniczący Klubów Parlamentarnych SLD, PSL, PiS

Podpisy uczestników zebrania:
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