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APEL

o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz
niekt6rych innych ustaw.

Zwracamy sig z apelem o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo

budowfane oraz niekt6rych innych ustaw. Powylszy projekt zyskal powszechnq aprobatg w Srodowisku

dzialkowc6w i sympatyk6w ruchu dzialkowego w Polsce. Popario go swoim podpisem ponad 700 000

<izialkowc6w i sympatykow. Obywatelski projekt jest odpowiedziq na wyrok Naczelnego S4du

Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2014 roku stawiaj4cy pod znakiem zapytania legalnoSi prawie

wszystkich altan w ogrodach dzialkowych w naszym kraju. Wyrok ten wzbudzil znowu powazny niepok6j w

Srodowisku dzialkowc6w i sympatyk6w. Wielu z nich zadaje sobie pyanie: czy trzebabqdzie rozbiera6 altany

dzialkowe budowane kilka lub kilkana6cie lat temu mimo.2e budowano je zgodnie z obowiazuj4cym

6wczeSnie prawem budowlanym? Czy\by prawo w tej sprawie mialo dziala6 wstecz? Warto pamigtai, 2e

takie w4tpliwoSci nie buduj4 z.aufania do Pairstwa i Jego instyucji.

ZloZony w Scjmie obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niekt6rych

innych ustaw z 704 500 podpisami dzialkowc6w popieraj4cych go, traktuje sprawE altan w ogrodach

dzialkowych jasno i precyzyjnie, nie daj4c mozliwoSci dowolnych interpretacji. Poparcie przez

Parlamentarzyst6w powyzszego projektu oraz nowelizacji, ustawy Prawo budowlane proponowaneJ w

projekcie obywatelskim, bez niepotrzebnej zwloki, bardzo uspokoiloby atmosferE w Srodowisku

dzialkowc6w. Daloby dzialkowcom poczucie stabilnoSci w uZytkowaniu dzialek w ogrodach dzialkowych.

.jakZc wa2ne w tego typu aktywnoSci. Utwierdzilobl rownieZ przekonanie dziaikowc6w. Ze stanowione w

Rzeczpospolitej prawo rzeczywiScie broni ich interes6w, nie pozwalaj4c na nieoczekiwane, zaskakuj4ce i

niekorzystne dzialania 16znych instytucji skierowane przeciwko nim.

Dlatego raz.ieszcze ponawiamy nasz apel o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie

ustawy - Prawo budowlane oraz niektrirych innych ustaw. To takie wlaSnie dzialania, a nie deklarac.ie

slowne. pokaz4, czy rzeczywiScie Poslowie Scjmu RP s4 autentycznie zatroskani losem dzialkowc6w i

rozwojem ogrodnictwa dzialkowego w Polsce. Czy p16bujq rozwi4zywat. problemy obywateli? A dzialkowcy

to tez obywatele. Warto szczegolnie o tym pamigta6 w okresie wyborczym.
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