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okrggorvcgo zarz4t)u Polskicgo Zrviqzku Dzialkowc6rv we wrocrarviu z
dnia 28 lutego 2015r. w sprawie uchrvalenia przez Sejm Rp ustawy o

zmianie ust!$,y Prawo budorvlane oraz niekt6rych innych ustarv.

okrggowl' Zarzqd Polskieg. Zrvirlzk. I)zialkowcirw r,ve wr'clawiu rvvraZa
zado'rvolenie z uch*'alenia przez Seirn Rp rv dniu 6 lutego bie24cego roku
usta$J o zmianie nstawy Prawo budowla'e oraz nickt6rych innych ustarv, ktirra
zabezpiecza altany dzialkorve przed gro2b4 rozbi6rki. Nasza radoii iest tvrn
rvigksza, ze za ustarv4 giosowali rrienral wszyscy poslon,ic ohecni na sali obrad.
Uchrvale'ie ustarvy jcst rvigc zw'igczenie'r naszej rvielom iesiqcznej pracy. w
czasie kt6rej zebrali(rny blisko 48 tysiEcy poclpis6w poparcia obywatelskiej
inicjaty*',v "sl'oP -' rozbiorkom altan" idalej usilnie dq2ylismy tlo szybkieg<r
rozpatrzenia ustawy przez Sejm RP.

ljcirwalenie ustawy chroniqoei altany dzialkowe pozwala na uspokojenie
nastroj6w dzialkorvc6',v, ktolzy mogq byc pewni,2e nic nie bq.dzie zagraza6 ich
altanom, 2e rv przypadku likwidacji terenu ogrodu otrrymai4 za nie sluszne
odszkodowanie.

Okrggowy Zarzqd stwierdr,a, Le prz-y.ieta przez Sejrn Rp ustarva skuteoznie
broni altany dzialkowe, ale co nale2y podkreslic nie legalizuje obiektorv
rvvbudorvanych na dzialkach z naruszenienr przepis6w. prawa bud.wlanego i
usta\.vy o rodzinnych ogrodach dzialkowych. Zatem ci u2ytkovr.nicy dzialek,
kt6rzy przekroczyli obowiqzujqce normy bedq objqci postqpowaniern
dotyczqcym szunowoli budowanych.

Okrggowy ZarzEd Polskiego Zwiqzku Dziaikorvc6w we Wroclawiu
oczekuje obecnie na porytywne rozpatrzenie uchrvalone.j ustawv pzez Senat RP
a nastqpnie na.jej podpisanie prz.ez prezydenta Rzeczpospolitej polski.

okrggowy zarzqd wyraza podzipkorvanie i sklada gratulacje Komitetowi
lnicjalywy obywatelskiej, Krajowej Radzie porskie go zwi4zku Dzialkowc6w
za doprowadzenie do uchwalenia przez sejm Rp ustawy, kt6ra jest kolejnyrn
wielkim sukcesem catego Zwiqzku i wszystkich dzialkowc6w.
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