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Jestem od wielu lat dzialkowcem icztonkiem PZD w Rodzinnym Ogrodzie Dziatkowym
im. Bohater6w Monte Cassino w Gdarisku i dzisiaj zwracam siq do Pana z apelem i
pro6bq
poparcie obywatelskiego projektu zmiany Ustawy Prawo budowlane
opracowanego przez Polski Zwiqzek Dziatkowc6w a skierowany do Sejmu przez
Komitet I nicjatywy Ustawodawczej,,STOP ROZBI6RKOM ALTAN".

o

jak ja

dzialkowcy, wia3ciciele istniejqcych od zawsze altan jeste6my
zaniepokojeni orzeczeniem NSA ze stycznia bie2qcego roku, w kt6rym zawarto
dziwacznie brzmiqcq definicjq altany uznaj4c, 2e niq ,,budowlo o lekkiej konstrukcji,
czQsto oZurowej, stawiana w ogrodzie, przeznoczona do wypoczynku iochrony przed
deszczem". Taka wyktadnia spowodowaia, 2e wobec dzialkowca, kt6ry wzni6sl na
terenie dzialki w ROD altanQ o wymiarach zgodnych z art.29 ust.1 pkt 4 prawa
Budowlanego, lecz o konstrukcji niezgodnej z wlw definicjq, orzeczono naKaz

Tacy

rozbi6rki.
Pytam sie

-

w jakim my 2yjemy pa6stwie?

Nigdy 2aden organ wladzy ani ustawodawczej ani wykonawczej nie kwestionowal
budowy w ogrodach dziatkowych altan o wymiarach zgodnych z zapisami prawa
Budowlanego. Wszyscy widzimy jak wyglqdajq te altany i nie sq to budowle o
aiurowych icianach, bo w takich nie daloby sig przechowywai narzqdzi ogrodniczych
i naszego dobytku chroniqc przed amatorami cudzego mienia !
wiele miesiqcy od czasu wydania tego orzeczenie 2aden organ wladzy publiczne.y
nie zareagowal i nie przygotowal pilnej poprawki do prawa Budowlanego !
Przez

dopiero - MY DZIATKOWCY - decydujqc o powolaniu Komitetu
Inicjatywy Ustawodawczej ,, STOP ROZBI6RKOM ALTAN" i zbieraniu podpisow

ZrobiliSmy

to

poparcia dla projektu ustawy.

ten krok, bowiem przed prawie ka2dym z 900 000
dziatkowc6w w Polsce bqdqcych wtaicicielem altan, po ogloszeniu wyroku
Naczelnego Sqdu Administracyjnego z 9 stycznia 2014 roku, stanqto widmo
masowego wydawania przez organy nadzoru budowlanego nakaz6w rozbi6rki
budynk6w odbiegajqcych od przyjqtej przez NSA definicji altany a zaczerpnietej z
Dziatkowcy zdecydowali siq na

internetowej encyklopedii

!

Wprowadzenie do prawa jasnej definicji altany dzialkowej zgodnej z dotychczasowa
jej funkcjq jest zasadne i konieczne.
Opracowany przez m6j Polski Zwiqzek Dziatkowc6w projekt ustawy poparto ju2 ponad
700 000 obywateli, kt6rych podpisy przekazano do Sejmu RP w dniu 9 paldziernika
2014 roku.

Jestem gtqboko przekonana,2e zlo2ony projekt zmiany Ustawy Prawo budowlane
uzyska poparcie wszystkich pa rla menta rzyst6w a dziqki przychylnoSci Pana Marszatka
mo2liwym stanie sie szybkie procedowanie bez zbqdnej zwloki, tak by mo2na jak
najszybciej wprowadzii proponowane regulacje prawne w Zycie.
Skierowanie przez Pana Marszalka projektu ustawy do pierwszego czytania jest
pierwszym krokiem i bytabym wraz z innymi dziatkowcami bardzo rada, gdyby to
procedowanie zakoriczylo siq jeszcze w tym roku podpisem Pana Prezydenta RP.
Szanowny Panie Marszafku

!

Z ogromnym zdziwieniem przyjglam informacje, 2e oto po ponad 10 miesiqcach
milczenia od czasu publikacji wyroku NSA z O9.Ot.20t4 r. Klub Parlamentarny
Platformy Obywatelskiej zamierza zglosi6 swoj konkurencyjny wobec obywatelskiego
projekt ustawy nowelizujqcy Ustawq Prawo Budowlane w takim samym zakresie jak
obywatelski.

Jestem przekonana, 2e wobec uzyskania ponad 700000 podpis6w poparcia
pelnoprawnych czlonk6w polskiego spoieczefstwa Klub PO weimie to pod uwagq i
odstqpi od zamiaru skladania swego, bowiem na to byt czas wczeSniej a nie dopiero
po zgioszeniu projektu ustawy przez Obywateli.
Niniejszy list drogq elektronicznq kierujq takie do:
- Prezydenta RP Pana Bronislawa Komorowskiego,
- Marszalka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza,

-

Wicemarszatk6w Sejmu RP: Pani El2biety Radziszewskiej, Pani Wandy Nowickiej,
Pana Eugeniusza Grzeszczaka, Pana Marka Kuchciriskiego oraz Pana Jerzego
Wenderlicha,
- Klub6w Parlamentarnych: PO, PSL, SLD, PiS, SP, Tw6j Ruch oraz BiG
oraz przesyfam do wiadomoici:
- Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego,
- Prezesa OZ PZD w Gdarisku Pana Czeslawa Smoczyriskiego,
- Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ,,STOP ROZBIoRKOM ALTAN".
Z

wyrazami szacunku i dziatkowym pozdrowieniem
Jolanta Rutkowska

