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Pos€l na Serm RP

Szanowna Pani Posel l

Prezydium okrqgowego zarzqdu pzD w Zieronej Gorle, dziaraiEc w imieniu dziarkowcd'i,

z okrqgu zielonog6rskiego, zwraca siq z uprzejmq pro(bE o iyczliwe potraktowanie obywatelskiego

projektu ustawy o 2mianie ustawY Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw oraz o glosowanie

2a jego przyjeciem.

Projekt ten zostal przekazany do Sejmu w dniu 9 paidziernika przez Komitet Inicjatywy

ustawodawczej ,,sroP - rozbi6rkom artan" ijak wiemy Marszarek sejmu skierowar go do pierwszego

czytania, co pruyjmujemy z du2ym zadowoleniem.

obywatelski projekt poparlo w naszym okrqgu ponad 20 rysiqcy dziarkowcow iich rodzir

zaniepokojonych orzeczeniem NsA z 9 stycznia 2o!4 r,, z ktorego wynika, ie postawione na dzialkach

ifunkcjonuiQce czqsto od kirkudziesiqciu rat artany mogQ byc uznane za samoworq budowrana.
ponrewaz odbiegaiq od przyworanej przez sEd definicji okreiraiqcej artany jako obiekty zadaszone,

ale bez 6cian lub o Scianach a2urowych.

W dotychc?asowym prawie za altany dzialkowe zwyczajowo I pows?ecnnre uznawano

niewielkie domki o powierzchni nieprzekracza.iEcej 35 m'?. obiekty re, wyposazone w urzadzenia d
pracy i wypoczynku, pozwalajq dzialkowcom w pelni korzystac z uprawianych dzialek i zap€wniaj,?

optyma,ne warunki pobytu na dzialce. Naestety, wy2ej przyworane orzeczenre NSA zupernie nre

uwzglqdnia tego aspektu i nie odnosi siq do funkcji, jakq altany dzialkowe faktycznie spelniajQ.

Sytuacja ta wywoluje duie zaniepokojenie dzialkowcow, chocia2 stawiali oni swoje altanv
zgodnie z okreilonvmi w ustawie prawo budowrane wymoganlr dotyczqcymi powierzchni iwysokoici
altan w ROD, a wiQc powstawaiy zgodnie z cbowiqzujACymj przcpisarni.

obawy nasze sQ uzilsacrnione, jerri weirnie siq za przykraci p'smo urzqdr t"r,asta w Torir.ru
Wydzial Podatk6w iWindyk.rcii (z r'nia 10.10 2014 r.J, skierowane do ROD,,N4iqdlyrlec:e,,r,v Toruriu
''v ktorym, biorqc pod uwagq definicig allan zavJart,:l w/w orzeczeniu N5A Urz.lrj inforrnuie o zarniafje
przeprowadzenia kontroli \,v tyrn ?akresie.



Uwazamy, te brak w przepisach precyzyjnego okreJlenia alta y dzialkowej,
uwzgledniajqcego funkcjq, jakq spelnia, mo2e byi pretekstem umoiliwiajqcym wykorzystanie tego
faktu do uznawania artan dziarkowych za samoworq budowranq, dratego za skuteczne rozwiazanie
teg. bolQcego problemu uznajemy nowerizacie ustawy prawo budowrane iniekt6rych innych ustaw.

Niniejszym pismem zwracamy siq do panj posel o poparcie naszego projektu-
projektu obywatelskiego oraz wyrarne przyspieszenie przeprowadzenra procesu regisracyjnego, tak
by projekt ten zostal uchwalony jeszcze w rym roku.

Chcemy miei nadziejq, ie nasz obywatelski

izrozumieniem jak te, jakich doswiadczyliimy podczas

ogrodach dziaikowych.

projekt spotka siq z rownq iyczliwojciq

glosowania nad ustawq o rodzinnych
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