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Szanowni Poslanki i Poslowie
Czlonkowie Komisji Infrastruktury Sejmu RP

Warszawa

Szanowni Pafistwo.

Zaledwie rok temu w grudniu dzialkowcy wychodzili z Sejmu pelni nadziei i radoSci,2e po

l8 miesi4cach wyczerpuj 4cej pracy i sejmowych przepychanek, o jak najlepsze zapisy nowej

ustawy, udalo sig wywalczyi dla dzialkowc6w i ogrod6w dobr4 ustawg' RadoSd trwala
niespelna miesi4c. JuZ w styczniu 2014r. NSA stworzyl precedens, kt6ry zycie dzialkowcow
zamienii w przyslowiowy koszmar. Decyzja rozbi6rki altany warszawskiego dzialkowca,
kt6ra choi nie przekraczala ustawowych 25 metr6w, miala murowane Sciany, stala sig

realnym zagro2eniem dla 900 tys. ogrodowych altan w calym kraju.

Nasuwa sig podstawowe pytanie czy taka interpretacji prawa budowlanego ma slu2yi
obni2eniu kosZ6w planowanej Iikwidacj i ogr6dk6w dzialkowych w wielu miej scowosciach?

Wszak za nielegalne altany nie placi sig przeciez odszkodowah.

Zaniepokojenie siggnglo zenitu, gdy urzgdnicy podatkowi posluguj4c sig definicjq altany

okreSlon4 przez NSA wszczEli postgpowania kontrolne w ogrodach dzialkowych w Toruniu i

w kilku innych miastach. To dzialanie dalo wyra2ny sygnai, ze niekt6re samorz4dy chc4jak

najszybciej wykorzystai istniej4cq lukg prawn4 w spos6b niekorzystny dla interesu obywateli.

w ten spos6b pozbawiona jakiegokolwiek sensu definicja altany wg NSA zmusila Srodowisko

dzialkowe do jednoczenia swoich sil i stworzenia kolejny raz projektu obywatelskiego

Dnia 9 paZdziemika 2014r. dzialkowcy zlo2yli drugi juz projekt obywatelski nowelizacji

ustawy prawo budowlane i ustaw pokrewnych, pod kt6rym podpisalo sig ponad 700 tys. osob.

Teraz od Pafistwa zale2y kiedy skofrcz4 sig r62ne zakusy na nasze ogrody dzialkowe i

niepokojenie dzialkowc6w w calym kraju. JesteSmy przekonani, ze Iym 'azem przy

nowelizacji ustawy Prawo Budowlane i inne. staniecie Paristwo na stanowisku' ze do5i juz

mataczenia przy ogrodach dzialkowych i 2e trzeba uchwalii dobre prawo Budowlane

dotyczqce naszej sprawy. Jednoczeinie mamy nadziejg, zeju2 wigcej nikt w naszym kraju nre

podniesie temalu dotyczqcego ogrod6w dzialkowym, a dzialkowcy w spokoju bqdq uprawiac

swoje male zielone oazy.

Nasz list kierujemy drog4 elektronicznq takze do:

- Pana Prezydenta RP Bronislawa Komorowskiego,
- Marszalka Sejmu RP Pana Radoslawa Sikorskiego,
- Marszalka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza.



oraz WzekazujQ do wiadomoSci:
- Prezesa Polskiego Zwiqzkrt Dzialkowc6w Pana Eugeniusza Kondrackiego,

- Prezesa Okrggowego Zarzqdu PZD w Gdarisku Pana Czeslawa Smoczyftskiego

Z .vqirazami powa2ania i dzialkowym Pozdrowieniem
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