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Radoslaw Sikorski

Marszalek Sejmu RP

Szanowny Panie Marslalku I

okrqgowyza|zeduPZDwZ|elonejG6rzerladowo|eniemprrylQ|lnformac.lqork|orowan|u
przer pana Marszatka tetmlnu pierwszeBo czytanl. obywatelskiego projcktu ustawy o zmianie ustawy

Prawo budowlane orat nlekt6rvch innych ustaw i dzlgkujemy, ie termin ten zostal wYznaczony ns 17

grudnia br.

Niniejszym pismem lwracamy 3iQ r progba o Srybkie przeprowadzenie proccdowtnia

projcktu w/w ustawY.

Czvnimy to przepelnieni obawami, ii brak jasnych przepis6w w tej sprswie stworzy motliwo4d

wykorzystania wyroku NsA z 9 stvcrnla 2014 r, do ulnawania altan d:ialkowych za slmowolq

budowlanq, chociai dzlalkowcy budowall Je w oparciu o prawo taklc, jaklo jest, tzn,: okrrslcnlrm

dotycrqcymi powierzchni i wysoko3ci altrn. Przyktady takich dzialafi, wymienonych prlrclwko

dzialkowcom przel organy edministracji, a opartych na przywotanvm wvisJ orzeczeniu NSA jui

stwierdzono, co wywolule duie zaniepokojenie dzialkowc6w

Potwierdza to plsmo UrzQdu Mlasta w Toruniu, Wydzial Podatkow i Windykacji (z dnla

10.10.2014..), skierowsne do RoD,,Miqdzyrzecze" w Toruniu, w kt6rym, biotqc pod uwagQ definicJq

Sltan zawart{ w/w orzeczeniu NsA Urzqd informuie o zamiarze przeprowad2enie kontroli w tyln

26kretie.

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane orar niekt6rych innych ustaw

zyskal duie poparcie spolecrne. W naszym okrqgu na listach poparcia podpitalo sie 20385 os6b

oc2ekujqcvch na skuteczne rozwiq2anie tego problemu'

Liczqc na 2yczliwe potraktowanie naseej proiby pozostajemy z 5z'cunkicm

Podpisv uczestnik6w zebrE n ia OZ:
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