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SZANOWI\IY PANIE PREMIERZE

t 
:tugl gstatnich 25 lat obowi}rywanianaszego prawa zmienily sig nie fylko realia polityczne,

zmienity sig realia gospodarcze i realia sporleczne. Przeprowadzane w tym czasie nowelizacje prawne
nie dostrzegaj4 zmienial4cej sig rzecryvvistodci. Niesprawiedliwe orzeczenieNSA w sprawie
altanek ogrodowych jest bolesnym dla nas przykladem i jednoczesn ie zagro2eniem. Decyzja NSAjest krzywdz4ca dla ogrod6w i dzialkowc6w, bo zrajduj4ce sig w ogrodach altanki nie spetniaj4
wymog6w okreSlonych przez NSA. W dwietle takiej interpretacji przez NSA, naraieni sq
dzialkowcy na nieuzasadnione wydatki miliard6w ztotych. ,,STop rozbfuhrhom oltan, jest jak
najbardziej uzasadniona i konieczra akcja dzialkowc6w. Stare niepre cyryjne przepisy i stare
okreslenia encyklopedyczne' nakt6rych to okresleniach bazuje NSA, wprawiaj4 spoleczefstwo
dzialkowc6w w ci4gly niepok6j i ftustracjg. Bo trudno w to uwierzy 6, Le towszystko, co dofycry
dzialkowc6w od kilku lat, s4 to zwykle prrypadki.Dzialkowcy maj4 sw6j honor i poczucie
sprawiedliwosci' Dlatego ̂ rfiacamy sig do Pana Premiera, zprosb4o interwencjg i naprawg
niedoskonalego prawa.

og6lnopolski samorz4d dzialkowc6w na blisko 5000 RoD w Polsce przez dziesr4tki lat doskonale
.zatzTdzal irozvtijalogrody. Marny pehre prawo stwierdzid, i2 to polscy dzia&owcy s4 doskonalym
przykladem aktywnych czlonk6w spoleczefstwa obywatelskiego, samorz4dnego i samodzielnego
zaslugujqcych na uznanie naszego dorobku i oczekujemy pomocy Rz4dowej w za-Chd*aniii skar6unarodowego jakim sQ nasze polskie ogrody.
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My dzialkowcy okrggu szczecifskiego nie go*i*J sig z wystgpuj 4c4 ru24c4ktzywd4 dotycz4c|najubo2s4ych obvwateli jakimi sa dzialkowcy. Nalezyri"*r,iJile lilo i *n"j*iJft*: prawo. lub
ry:14-ry:49do odpowiedz-ialnoSci winnyctr zanieaban opir"ny"tt * artykule J AK 7OSTACMTLTONEREM w PozNANrIl z dnii20l4-04-23 n"i"*ii iwuuna. Nasze dzialanie ma na cerupomoc w walce z isfiriej4c4 niesprawiedliwosci4 i dla dobra nJs wszystkich. Nadszedl wiec chybaczas by zast4pi6 nazw9 altanki dzialkowej wreszcie zupelnie oooy- dokumentem zgodnym zrzeczywistoSci4.
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Otrzymujq:
Adresat
Prezydent RP
Minister SprawiedliwoSci
Prezes NIK
Trybunal Konst5rtucyjny
Prezes Sadu NajwyZszego
Rzeczrik Praw Obywatelskich
Marszalek Sejmu RP
Marszalek Senatu
Klub Posl6w PO
Klub Posi6w PiS
Klub Posl6w PSL
Klub SLD
Klub TR

! wWanmt powazaaia pozostaja
Dzialkowcy Olapgu Szczeciiskieg o pZD


