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STANowtsKo
Okrqgowego Zarzqdu
Warmifsko-Mazurskiego pZD w Olsztynie
z dnia 5 listopada 2Al4 r,
w sprawie unian w prowie badowlanym dotyczqcych alton dzjalkowlch
sklerowane do PosltJw i Senataniw Rp
Okrggowy llarzqd Warmirisko-Mazurski pZD w OlszJynie apeluje o poparcie
dla projektu obywatelskicgo z.mian w prawie budorvlanym, kt6ry zostal zlozony do
Marszrlka Sejmu w dniu 09.10.2()r.1. projckt uzyskal poparcic przoszl.70() t,vsigc.r,
obywateli.
l)race nad projeklem zostalv podjgtc. p.nic*.a2 u*,idoczniona przez rv'rok
Najwl'Zszego Sadu Administracyjnego luka w prawie stanowi wielkie zagro2onic.
gdyz stwarza mo2liwoii podrvazcnia legarnosci wiqkszo(ci artan dzialkor.vych.

Dziatkowcy przy wsparciu polskiego Z*,i4zku Dzialkowc6w po raz kolcjnv
musieli zzpewni( zabezpiecz,enie srvoich praw. Wyrok NSA wy<iany zostal
w stycmiu tego roku iod tego czasu nie byio zadnef reakcj i ze strony wladz
patistwowych. Powstai projekt oby.rvatelski, kl6ry rozwiEzujc problem
m. in. przez
wprowadzenie kr:nkrctnej de finicji alrany dzialkowe.j.
ZNozenie do Sejmu.prcrjekt.t wraz 7. poclpisami stworzyio mo2liwoS6
rozpoczgcia
procedowania nad nowclizaciq pmw4 kt6ra jest niezbpdna
w celu ochrony
dzialkowcow. Apelu.jemy o jak najszybsz.e podjgcie dzial,a:h zmjerza.i4cych
do
wprowadzenia zmian rv prawie budowlanym.
Zmiany w prawie. krtire zawicra projekt oi:yrvatelski umo2lirvia.iq
naprawicnie
niedobrcj s.v''tuac.ii dotyczqcej altan. Dlatcgo apelujent) o
zrrtanv w prawlc
hudowlanym opane na projekc.ic obyrvatclskint.
Apelu.iemy do Padstrva o zapobie2enic sytuacji. w kr6rej
dziaikowcy bqdil
karani za nicprecyzyjnc zapisy r.r, prawic obowiqzu.jqcym w
l,olsce. Nikt nie
zamierzal lama6 prawa. l)zialkor.vcv budowali swoje altany w
oparciu o za-sad,v
i awarte w aktualnych: ustawie o rodzinnych
ogr'dach dzialkorvych. Stan,cic lrzi)
i Regrilaminie I{O.D.
W imicniu Ukrqguwcgrr Zarz4d u
Warmiisko-Mazurskiego pZD w 0lszrynie

