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Sza nowny Panie Ma rszatku,

W dniu 9 stycznia 2014 r. po raz kolejny rozpoczqla siq batalia o
obronq praw dziaikowcow w catej Polsce. W tym dniu Naczelny Sqd
Administracyjny ogiosii wyrok w sprawie jednej z altan w ogrodzie
dzialkowym, gdzie z powodu braku precyzyjnej ustawowej definicji
takiego obiektu poslu:yt siq haslem z Wikipedii okre3lajqcym altanq jako
obiekt o lekkiej, a2urowej konstrukcji. W efekcie Inspektorzy Nadzor6w
Budowlanych, a takie inne urzqdy uznaty, ii takq konstrukcjq powinny
posiadai wszystkie altany w rodzinnych ogrodach dzialkowych. Do tej
pory prawo okreSlalo jedynie dopuszczalne wymiary altan, nie wskazujqc
z jakich materialow ani w jakiej konstrukcji ma byi zbudowana altana w
ROD. Dla osob znajqcych realia uprawiania dzialek ogrodniczych
oczywiste jest, 2e musi slq na nich znajdowai cho6by niewielki zamkniqty
budynek, gdzie moina bezpiecznie przechowai narzqdzia, a tak2e ogrza6
siQ czy schronii przed deszczem. Takiej funkcji nie spelniajq obiekty
malej architektury opisane w wyroku NSA.

Dlatego zostaliimy zmuszeni do podjgcia dziaiari zmierza.iqcych do
ochrony naszej wiasnojci iw wyniku intensywnych prac Komitetu
lnicjatywy Ustawodawczej zostai opracowany projekt zmian w prawie
Budowlanym pod haslem ,,Stop rozbi6rkom altan". Dziqki niemu
zostanie usuniqta opisana luka prawna i dzialkowcy bqdq mogli
spokojnie korzystai zarowno z istniejEcych altan jak i budowai nowe -
zgod nie z prawem.

Wypracowany przez PZD projekt ustawy poparlo ju2 700 000
osob! Podpisy te zostaly przekazane do Sejmu Rp w dniu 9 paidziernika



bie2qcego roku. Zale2y nam na jak najszybszym wprowadzeniu zmian w
ustawie Prawo Budowlane. Jeste(my przekonani, 2e ztoiony przez nas
projekt zmiany Ustawy Prawo budowlane uzyska poparcie posiow i

senator6w a dziqki przychylno6ci Pana Marszalka bqdzie mo2liwe szybkie
wdro2enie projektu do procedowania go bez zbqdnej zwloki.

Liczymy na Pana poparcie ioczekujemy szybkiego wprowadzenia w 2ycie
proponowanych przez nas regulacji prawnychl

Z powa2aniem:

(Lista podpisow w zalEczeniu)
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