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Dziatkowcy zrzeszeni rv Slorvnr;'.vszeniu Polski Zrvitpek l)zialkowcrirr z terentr

Sqdecczyzny zwracajrl siq za Pana poirednict$cnl do u.szystkich Posltirv Kltrirrr

Parlamentornego Platfonny Obyrvutelskiej o pod.iqcic inic.iatl lvr w sprauie pilrrcg,t

mzpoczgcia pmcedowania nad wniesionym w dniu 1).1(J.201-{ r. projektenr ohvrvatclskirtr.

zmian w Prawie budowlanym.
Projckt ten podpisalo 705.000 Obywatcli.
Sqdcccy dzialkowcy.ju2 u'ysrqpili do Pana Mamz.alka Sc.irnu z pro6bq o.iak najszvtrszc
proccdorvalie tego projektu.
Prosinry o akt)$.ne zaan gar-owan ie wszysl k i ch Posl (i\\'.

Wykladnio prau.na Naczelnego Sqdu Administracy'incgo odnt-rsi siq do budowlnych altLn ttic
na dziulkach a w ogrodach prz;- posiacllo:ic iach takich jak dtrrrry. palacc a obucrtiu
prvwirtnj ch posiadlodciach rvg slorvniclua sprzed *ieku iug tlclirricii cnc_.'-k|,rpcdr czn.'i

stwicrdzaj4c. 2c altany' ivinnl' ntiec aTuroBc $cianr i lekkq kon-,;trukcjg cirroniqc.' prztJ
desz.czcnr i slonccm.
Stanowisko \SA pro*adzi wpnrst dtl uznulia nicgodno:lci z pmuc-nr wszvslkich allln !'cz
rvzglErlu na powicrzcluriq.
Jedynym rouwiqzaricrn cluoniqcym przed rozbi6rkami, rvzglcdnic uznanic' ich,iako bLrdorvlc

postawione niezgodnic z praw'enr jest no*elizacja Prarva budrru'lanego.
l. aktl-canlr funkcjc altan dz-ialkoulch to zapcrrnicnic nriclisca *1pocz1'nku rv czasie chlo,l,rrr i

upal6w dla dzialko*'c6w i ich rodzirr, to ro$'nicZ rDicjsce hezpiecz-ttc tta przechorr r $ att ic

navgdzi dzialko*'ca. A nie jest to mo2lirvc w ahatacir u,g prarrncl w-rkladni NS:\.
.lak dlugo jeszcze dzialkorvc.v bpd4 czekad na pelnq akceptacjg ich dziulalnoici i uznartrc

ogrodnictwa dzialkorvego jako tnvatego elementu w polskim kraiobrazir,. Jakic .jcszczc
okleSlenia zi\'"!rte w uslawic o rodzinnych ogrodach dziolkoul'ch hgd4 rozklaclanr' nr
cz;-nnki pierwsrc. by ostatecznie skreilii ogrudy dzialko\Ye z planriu zlgospndarou an ir
przestrzennego rniast i grnin.
Rardzo li2mv na rssparcie naszych d.zialafr przcz Poslorv f'latfirmr.v Oby u'atclskir--i.
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