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Okrpgo*'cgo Zarzqdu Polskiego Lwiqzlu Dzialkor'r'c6n we

Wroclawiu z dnia 13 grudnia 2014r' n' sprawie podsumowania

dotye hczasow-vch dzialari na r'l,ecz uchwalenia prr'er' Sejm Rl'

obywatetskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo hldowlane ornz-

niekt6r-vch innych ustaw.

Okrqgorv,v Zarzqd Polskiego Zu'iqzku l)zialkowcow we Wroclawiu

podkreila wlaScirve z.aanga2trvanie z-arzqdo*' rodzinnych ogrod6w clzialko*y'ch

okrqgu wrociawskiego rv akcjq zbieranre podpisori' poparcia obywatelskiego

projektu ustawy o znrianie ustawy Prawo bttdowlane oraz niekt6rych inn.r'ch

ustarv. 'l'a obyw'atelska inicjatywa pod lrirslem ,,S'|OP ROZIIIOi{KOl\4

ALTAN" ma na ceiu obrong obecnych al[an q' rodzinnl'ch ogrodach

dzialkowych prz"ed nakazcm rozbiorki ze strotly Porviato'.v,vch lnspckktt'riu'

Nadzoru Budowlanego oraz przed innyrni dzia'laniami zc stront organor'r gntirr.

szczegdlnie przed pr6bami obcigcnia dzialkowcr5w podatkiem od

nieruchomo{ci w zwiq4ku z uznaniem dotychczasowych altan za budynki.

Sprawa, ktdra zostala wy"rvolana Wyrokiern Nacz,elnego Sat'lu

Administracyjnego z dnia 09 stl'cznia 20l;!. dorvodz.i po raz kolejny .iai roTrrc

zagrn2enia mogq pojawia0 sig wobec tefcn(iw trgt'tlt1trn. ri ohct lrrs\\
dzialkowcow. Naczelny S4d Administracyjny przl'-jmuj:y: slownikow4 dclirticiq

altany zakwestionowal dotychczasowe. istnie.i4ce od ponad 100 lat altany' rra

rodzinnych ogrodach ditialkorvych co .iu2 ,'v-ywolalo rv niekl(rrych rejonach krajr'r

rcperkusie skierorvanc przeciwko dziatkowcorn.

Zlo2enie w Se.imie RP obvwateiskiego projvktu usta$'), kttir';- rrra

zapobicc niekorzystnyrn dzialanlorn ivobec dzialkowcow' wymagalo uz;-skanic

ustawowego poparcia, kt6rym b-vlo zebranie co najmniej 100 tysiEcy podpistirv.

Zapoczqtkowana w lipcu br. akcja zbiereuria podpisor'v poparcia proiekLtt usta'.r'r

z-aorvcrcowala zebraniein w skali kraiu ponad 700 500 nodpis6w, u tyrr'-17 9tl5

podpisow dz-ialkowc6w z okrqgu r.vroclawsk-iego.

Okrpgowy 7.arz4d z zadowolenient przyjrnu.ie f'akt dostarczctlia pocipistiu

przez2l I ogrodirw, co stanor.vi 93.8% u stosunku do iloici ttOD.

Okrqgowy Zarz4d pragnie podkreilii wyj 4rkoive zaangazowanie 7.atzqdv

ROD ,,Odwiata", kt6ry zebrat 2 000 podpis6w oraz z.arz4dow ROD Rakow rv

Psarach. Obroica. Radoii, Podwiptne. Kamicniec w' Kamiericu Wroclawskitrr ,



Rokita w Brzegu Dotny'm. Zgoda * Jelczu l.askowicnch. Pod Monvarni.

Ro2anecznik, Przyjazi i Lacisze, klirre zebraly ponad 60() podpisirw

Na n1'r6inienie zaslugujq tak2e takie ogr od,v jak Geoiog cz;' l:ructorvin.

kt6re zebrary'9 krotnie wiEcej podpisi,rv ni2 jest w ogrodzie dziaikowcirw

Oceniaj4c poparcie obywalelskiego projcktu ustawl' trzeba jednak

,,vskazac, 2e nie we wszrystkich ogrodach bylo dostatccznc zaensuzorvanic. zq

rnozna byio zebrai znacznie wiEcej podpiso*'. Z przykro$ci4 odnotor"-uje siq

lakt braku poparcia z l4 ogrod6rv.

'Zebrxte podpisy zosraly z.'lo2one w dniu 9 pa2dzieLnika br. w Scjmie RP,

a obecnie oczekujemy na I c4'tanie projektu ustawy. kt6re zgodnie z- priTyjgtynr

porz.4dkiem obrad powinno nastq3ii na sesji Sejmu w dnitr l7 grudnia br.

Okrqgoty Zarz4d Polskiego Z,rviqzku Dzialkowc6rv rve Wt'oclarviu

pragnie wyrazii podziEkowanie zarzqdorn i dzialkorvcom rodzinnych ogrodorv

dzialkowych za poparcie obvwatelskiego projektu uslawy, a rv szczegcilnoici

wyra2a podziEkowarrrie tvm zarz4dotn ogrodow. ktorc w1''stqpily., do lV{arszalka

Seimu RP, Wicemarszalk6w, Klubow Parlamentamych o pr:zyspieszcnic

procedowania usta\vy w Sejmie R['io uchivaienie oczekirvane.i nor.veliza,-1ii

ustawy Prawo budowlune, kt6ra ochroni tlotychczasowc altany rv lodzinnych

oqrodach dzialkowvch.
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