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''Prezesf Zarzqd6w Rodzlnnych Oirod6w Dzlalkowych z 2ar,2aganla,
Tupllc I lfowej, uizestnlczqcy w specjalneJ naradzle w Zarach, poiwleconej

aktualnemu stanowi prac w SeJmie nad zmlanami zapls6w ustawy Prawo

Budowlane, dotyczqcych przyjqcia wtafclweJ definicjl eltany ogrodowej, apelujq

do Pana 'Marczalka o moillwle jak najseybsze procedowanle leglslacyjne

nasrcro. Obywatelsklego projektu ustawy pn. Stop rozbl6rkom altan - Prawo

Budowlane orat nlekt6rych Innych ustaw. Projeh tej ustawy, kt6ry zostal

dostarczony do Kancelaili Sejmu w dnlu.9 peldzie,nike 2OL4 r. zostal poparty .

ponad 700.000 podpis6w obywatell naszego kraju, w zupefno6cl spetnia

obzeklwanid dziafkowcdw I w potnl zabezplecza lch interesy formalno-prawne.
Jednakle, doclerajq do nas niepokoJqce wleici z kraju, co do manipulowanla

wyrokiem NSA dotyczqcym altan, przez konkretne organa pafstwowe tj.
Urzqdi, Skarbowe i Inspektoraty Paf stwowego Nadzoru Budowlanego.

Jak-latwo wywnioskowa'e, takle dzlatanla mogE skutkowaC rychlym naloteniem
na dzialkowc6w obowlqzku podatkowego od posladanych przez nich

nieruchomofci tJ, altan lub nakazem ich rozbi6rki w prrypadku wystqpienla
powlerzchni ponadnormatywnej taklego oblektu.
WyleJ wymlenlone dziafanla sq naszym zdaniem bezprawne I znacznie

wyprzedzaJqce ustawowe postanowienia SeJmu w tej sprawie.

Dlatego to nasza proiba o przy$pieszenie prac nad uchwalenlem naszej ustawy

i jej wdroieniem w iycie Jest tak waina dla catego naszego Jrodowiska

dzialkowego.

Podoisv uczestnik6w zehranla :
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