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Niedlugouplynie2miesiqceoddniaz|oleniawSejmieRPobywatelskiegoprojektu
ustawy o ,miinie uitawy Prawo'budowlane oraz o zrnianie niekt6rych innych ustaw 'lak do

chwili w Seimie nie pofigto Zadnych prac, mimo 2e Pan Marszalek skierowal tenze proiekt

do pierwszego czytania. Wiern, 2e Sejm ma na to czas do stycznia przys*ego roku' Jednak

,r,y'ariuttori.y ni. *u,ny ju2 czasu na beztroskie oczekiwanie w kolejce na rozpatrzenie

nurr.go projeitu. Gminy korzystajqc ze slownikowej definicji altany, na kt6rq powolal

sig Niczelny S4d Administracyjny w wyroku z dnia 9 stycznia 2014 r' uruchamiajq

windykator6w w celu opodatkowania naszych altan nawet za okres 5 lat wstecz'

S4 jeszcze inne zagrozenia dla altan na naszych dzialkach, a mianowicie w ka2dej chwili

rnoie do nas zapukai inspektor nadzoru budowlanego z. nakazem ich rozbi6rki, poniewaZ

nie majq one azurowych scian, jak to okreslil NSA w w/w wyroku i w kolejnych wyrokach'

Nie bgdzie takZe przyslugiwalo nam odszkodowanie za allany w razie likwidacji ogrodow'

Zastanau'iaiqcym jest. dlaczego Sejm zwleka z pracami sejmowymi nad

obywatelskim proiektem ustawy w sprawie nowelizacji ustawy Prawo budowlane'

7- pewnoSci4 poslowie maj4 wiedzq o tym, ze dotychczasowe prawo jest pulapk4 na

obywateli i ze sytuacja Ia ju| dziala na nasz4 szkodg' Tylko i wyl4cmie nadanie

obywatelskiernu projektowi ustawy w sprawie altan szybkiego procedowania moze nas

uchroni6 przed :zagroZeniami i iotkliwymi skutkami dotychczasowej luki w Prawie

budowlanym w zakresic poigcia altany w ogrodach dzialkowych' Nic chca wierzyi' 2e Se'lrn

ma zamiai dolozy( 700 d00 podpis6w obywateli, kt6rzy poparli obywatelski projekt ustawy

w sprawie altan do tyctr + iOO-oO0 podpisOw pod innymi inicjatywami obywatelskimi,

ktore znalazly sig ju2 w koszu.

Panie Marszalku
JesteSmy starszymi ludzrni inie godzi si9, aby traktowac nas przedmiotowo. ci4gle,

poniewa2 prziz 25 lat walczymy o przetrwanie ogrodow. dzialek, naszego Polskiego

7,wi4zku D)ialkowc6w i naszych praw. DoSi rnamy ju2 tego upokarzania nas przez wlasnc

panstwo. Nie traktujcie nu.rylh pro3b.iak Zebrania biedak6w. Nasze proSby to upominanie

,ig o pru*o wolne od wad i pulipek na obywatela iw takich sytuacjach ustawodawca nie

powinien zwlekai.
List ten przekazuig do wiadomosci Prezydentowi RP. Premierowi Rz4du RP

z prosb4 o pomoc w przyspieszeniu prac sejmowych nad obywatelskim projektem ustawy

nowelizui4cej Prawo budowlane i zmiany niektorych innych ustaw'

Do wiadomoSci:
l. Krajowa Rada PZI).
2. Okrggowy Zarzqd Sudecki PZD.
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