
Walbrzych. dnia l8.l 1.2014r.

lrena Pypno
dzialkowiec z ROD ,. Kolejarz"
w Walbrzychu

Pan

Radoslaw Sikorski
Marszalek Sejrnu RP

Po raz drugi postanowilam napisac
poprzednio.arnianowiciewsprawie

do Pana Marszalka w tej samej sprawie co
przyspieszcnia procesu procedowania

obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane.

Panie Marszalku !

Min4l juz rniesiqc od dnia zlozenia w Sejrnie I{P naszego obywatelskiego projektu ustawy o
zmianic ustawy l)rawo Budowlane. Jak dotychczas nic sig w tej sprawie nie dzieje. Ja i moi
sEsiedzi rownie2 dzialkowcy bardzo martwirny sig o los naszych altan inaszych dzialek.
Jestesmy starszymi ludzrni i chcielibysmy wiesi spokojny tryb 2ycia, bez nerw6w istres6w.
Zastanawiamy sig dlaczego tak jest ? Kiedy w koricu Se.im zajmie sig naszym
obywatelskim pro.jektem ustawy ? czy sejm czeka a2 do czasu kiedy nadz6r budowlany
nakaze nam rozbierai alrany. czy a2 do czasu kiedy gminy w,yegzekwujq od nas podatki za
altany z.a 5 lat wstecz ? Kto i dlaczego w Sc.imie nic nie robi w naszej sprawie'/ czy dla
Se.imu nic nie znaczx- inicjatywa obywatelska poparta 700 000 podpisow obywateli?

Proszg nas zrozurniec, my naprawdg rnamy dosi te.i ci4glej niekoncz4cej sig walki
o grunty naszych ogrod6w, o dzialki. o nasze prawa a teraz o altanv.
Slownikorva definic.ja alrany ktorq postu2yl siq NSA.jest komplemy; nonsensem i nijak sig
ma do rzeczywistosci w ogrodach dzialkowych. A2urowe altany to ozdoba posc.ii
palacowych ipryu'atnych przy willach itp. Natomiast my dzialkowcy posiadamy murowane
lub drewniane altany, w kt6rych przechowu.iemy narzqdzia sluz4ce nam do pracy na
naszych grz4dkach. przebieramy sig w roboczc ubrania, przygotowujenry posilki a takzc
odpoczyrvamy. Altana stanowi teZ dla nas schronienic przed dcszczem.
w naszym ogrodzie ,,Kolejarz".iest okoto 200 dzialkowcow. w przewa2ajgcej wigkszosci
to biedni ludzie emeryci i rcncisci dlatego bardzo zalezy nam nu posiiduniu naszych
dzialek i altan.

W sytuac.ii braku dzialah nad projektem ustawy w sprawie altan nasze zaniepokojenie
wzrasta. Szczegolnie 2c z doniesien rnedialnych dorviedzieli:irny sig. ze niektoie gininy
rvykorzystu.i4c brak regulac.ii prawnc.i dot. altan r<tz.pocz.gly ,.szturm,, na nasze aliany 

'i

zaczgly naliczac podatki,jak za inne budynki wybudowanc na gruntach gminnych.
Gminy szukajq irodkow na latanic dziur w swoich budzetach i nadarzyii im sig teraz okazja
wyci4gn4i sporo pienigdzy od dzialkowcow. Nikogo nie obchodii czy nas stai na ie
podatki a prawo pozwala gminom na skuteczne wyegzekwowanie od nas naliczonych
podatkow.
Projekt w sprawic alran zlo/.ony zostal w Sc.irnie 9 paldzicrnika 2014 r. i.lak to tej pory
Sc.imu nie interesuje to, ze ulomne prawo budowlane stanowi pulapkg na dzialkowc6w i 2e



w aureoli takiego prawa dzialkowcy poniosq szkodg.

Panie Marszalku !

Usilnie prosimy o jak najszybsze przyst4pienie do prac nad naszym obywatelskirn
pro.lektem ustawy o zmianie Ustawy Prawo Budowlane. prosimy - nie zwlekajcie
i przestahcie nas dzialkowc6w gngbi6 i utrzymywai w ci4gle.l niepewnorici jutra !

Z powa2aniem


