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Opole, dn. 05 stycznia 2015 r,

:,Szanowny Pan

PATRYK TAKI

posel na Sejn Rp
w Warszawie
Szanowny Panie poSlc,

Reprezentuje pan w sejmie wojew6dztwo
opotskie spoleczefistwo
obywatelskie zamieszkui4ce teren oporszc4ymy,
kt6re powierzylo panu mandat
posla, zasiadajqcego w Sejmie Rp i w
Komisji parlamentarnej Infrastruktury.
Dlatego My opolscy dzialkowcy, zrzeszeti w 105 rodzinnych

i

ogrodach

dzialkowyc[ reprezentuj4cy 36 tysiEcy czlonk6w ,o.g*iro**i"h
*
stowarryszeniu Polskiego zwtqk' Dzialkowc6w w opolu,
zwracamy siq do tana
Posla z wielk4 prosbq o poprucie rraszych starari o uchwalenie
przez Sejm Rp

nowelizacji - (doprecyzowania) ustawy prawo Budowluo"
o
aAy
po pkt 9 dodai pkt 9 a' o nasrgpuiqcym rirzmieniu
"_iLp
altany dziarkowej. Budowa tych
niewielkich budynk6w rekreacyj no wlpoczyn-kowych o powierzchni
zabudowy
do 35 m2 i wysoko5ci 5 m (przy dachu plaskim 4 m), powinna
byd nadal, .1ak
dotychczas woina od obowi4gku uzyskania pozworenia
na budowg oraz objglaby
obiekty zabudowane dotychczas. Za tq noweli zacj4 przemawiajq
argumenuy
prawno
historyczre datui4ce sig od ponad r20 rat funkcjonowania
ruchu
dzialkowego w Polsce.
Potrzeba nowerizacji prawa regurui qcego zasady
wznoszenia na terenie
dzialek niewielkich domk6w rekreacyjno wypoczynkowych,
zwanych artanafiii,
podyktowana jest koniecznoSciq ochrony
k'kuset fysigcy obywateri w skari kaju
przed negatywnymi konsekwencjami braku precyzli
w doryclczaso*y"t, ,"pi*"r,
ustawy ,fftrwo Budowlane" z dnta 7 lipca 1994 r.
Brak legalnej definicji pojpcia, ,,altana" spowodowal fakt,
ze wobec
dzialkowc4 kt6ry wzni6sl obiekt o zgodnych wyniaraclr
okreslonych w ustawie
Prawo Budowlane, ale o konstnrkcji niezgodnei
z definicj4 altany w pojgciu
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wykladni wzigtej ze slownika .iezyka polskiego "altana"
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Najwyzszy Sqd

Aiministracyjny nakazal rozbi6rki tego obiektu'
!- --^..r
w
zakesie regulacji
budowlanego
prawa
zapisJw
Zatem doprecyzowanie
ROD' pozwoli uniknni w
w
na
budownictwa
'dzialkaoh
do
siE
odnoszqpych
altan na dzialkach oraz
p.ryra"S"i wat;liwosci co do legalno6ci wznoszonych
w sprawie rozbi6rki juz
oddali ryzyko masowego wszczynania postQpowat'r
istriej 4cYch altan.
Przedlo2ona

ma wiqc
Sejmie nowelzabja ustawy prawo budowlane
zapis6w prawa, a nie zmianY
charakter doprecyzowania clofchczasqwych

w

obowi4Tuj qcYch rozwi@afi'

kilkaset rodzin
Dzigki proponowanej do wprdwadzenia nowelizacji'

uniknie ryzyka zak'ttestionowania
dzialkowych na terenie wojew6dztwa opolskiego
interpretacyjnymi
legalnodci istniejAcych altan w zwiqpku z w4tpliwo5ciami
Budowlane'
, ii"p.""y.y.1oymi zapisami zawartymi w istniejqcej ustawie Prawo
zawiera przepisy przej6ciowe
Jak wynika z przedstawionego projekq kt6ry
ju2 wczeiniej' jednak
maj4pe zagwarantowai ochronq obi"ktd* wzniesionych
przewidzianym
*yl4"t,i. iotycry to tych, kt6rych gabaryty odpowiadaj4norrnom
dla altan dzialkowYch.

Szanowny Panie Po6le
czlonka
Na zakoiczenie naszego wyst4pienia zwracamy siQ do Pana Posla'
parlamentamej Komisji Inlrastruktury,, z prosbq o poparcie naszej Inicjatyvy

UstawodawczejreprezentowanejprzezKomitet,,sToProzbi6rkomaltan''_dot.
na k16r4
projektu zmiany ustawy ,,Prawo Budowlane" oraz niekt6rych ustaw'
*i"ttq nadziejq na jej szybkie uchwalenie oczekujq dzialkowcy' zrzeszeni w
"
ale w catym kraju'
Polskim Zwiqzku Dzialkowc6w nie tylko na Opolszczyinie

7 yyrstmlszacunku I wielkim uznanlem

X'*uot- '

{f"9,';:]}r
g'PclsKr ':
$;"
'Y-?-otd$'

Sekretarz OZOPZD
w OPolu

fttwnr,

/-/ WAdyslavf Mai

dla Pena parlamentrrnej dzialalnoicl, w imieniu
Prezydium OT.CTPZD w OPolu
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