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Marszafek Seimu RP

Pan Radosfaw Sikorski

Warszawa

SzanownV Panie M arszalku,

Zebrani na naradzie przedstawiciele rodzinnych ogrodow dziatkowych z powiatu szamotulskiego

zwracamy siq do Pana Marszalka z apelem o .iak na.iszybsze nadanie biegu legislacyjnego

obywatelskiemu projektowi ustawy o zmianie ustawy prawo budowlane i innych ustaw cieszymy slq

z faktu,2e projektowi nadano jui numer porzqdkowy ioczekujemy na ustalenie daty pierwszego

czytania projektu. Z zadowoleniem przyjqli(my takze informacie, 2e strona rzEdowa zaproponowala

aby w toku prac legislacyjnych wprowadzic znliany do projektJ ktoryLh celenr ma byi

doprecyzowaniezapisowwtakrspos6b,abyniemo2nabYlozakwestionowailegalno(ciZadnejzaltan

spehiajqcych ustawowe v7'Trrtogi w zakresie SabarYtow Cieszy nas taki kierunel< dzialania i mamy

naclzie]e, ie znaidzie on uznanie w parlamentarzyst6w, ktorzy bqdq pracowai nad ustawq Czas

bovriem zaprzestac raz na zawsze dzialan r62nych podnriotow adrnrnistracyjnych isqdowniczych,

kt6re prowokowane n iejed noznaczny m i zapisami, czym w istocie iest altana na terenre ogroo-

dzialkolvego, wydawaly i5cie kuriozalne werdykty godzqce w interes dzia'lkowcow GodzQ one

bowiem r/ dzialkowcow, ktorzy wybudowali altanY, wydawato siq' zgodnie z obowiqzuiqcymi

przepisami pralva, a kt6rc uznane zostaly przez niektore or8any nad?oru budowlanego isqdy

adnrinistracyjne za samorvoie budowla ne '

Panie Nlarszalku,

Prosimy o pochylenie siq z lroskE nad pracami nad naszym projektem' by powstaio dobre dla

dzialkowcolvpraWo,chronIEcealtanyprzedrozbi6rkalnibqrlinaktadaniemnadzia|kowcowoplatza
samcviole budowlane {wg Interpretacji p!"zyjqtej wYrokiem NSA) Probiem dotyczy bowien nie tylko

odosobnionych przypadkovi, dotkniqtych wyrokami NSA' ale setek tysiqcy rodzin polskich

clziaikov.lcow,ktofzyszanuJEcobowiEzujEceprawobudowalialtany'Zsodniezprzepisantiprarvar
tradycjE oBroalnictwa dzialkoweso W wyniktr swoistej interpretacji przepisdw stalj siq oni

posiadaczanti samowoli budowlanych izagro:eni zostali od pow ied zia lrloiciE za czyny popeinrone w

dobrej wierze izgodnie z wczeinieiszq interpretacjA przep!s6w prawa budowlanego N iesprarviedliwe

to rozstrzygniqcie mozliwe do napra\,vienia na drodze legislacyinej' o co prosimy Pana Marszatl(a-

"?c,rrat"a 
/-ko- g.

/tr?.etv \LG.. c'rt& fi';o1>.a\v \kr Gtia s<r(r.L
Etrc{o- &-:a^Glo;"w.

,'). ^ ..-"/ il.\i,....1
d.,\)!'Lvur.\o.- 14.'d^,^.1""

ilqlr;" sqt{,*;u!,c''
tuA- $u"u,461 f-*'r'^*\

Y(U41't a i'
\ir 

-

' l,r,

!L,

-.),v




