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Szanowny Pan
Radostaw Sikorski
Marszafek Sejmu RP

Warszawa

Szanowny Panie Marszalku !

9 paldziernika 2014 roku do Sejmu RP zostato przekazanych ponad 700 000 podpis6w
poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy ,,Stop rozbi6rkom altan", kt6rego
autorem jest Komitet Inicjatywy Ustawodawczej powotany przez Krajowq Radq
Polskiego Zwiqzku Dziatkowc6w. Tak ogromna liczba zto2onych przez obywateli
podpis6w Swiadczy o tym,2e jest  to stuszna in ic jatywa i  bardzo oczekiwana przez

wtaScic ie l i  a l tan w rodzinnych ogrodach dzialkowych.
Jako dziatkowiec z Rodzinnego Ogrodu Dziatkowego im. Wincentego Witosa w
Tczewie oraz bqdqc petnoprawnym obywatelem Paristwa Polskiego, zwracam siq do
Pana i wszystkich adresat6w z pro5bq o poparcie tego projektu ustawy. Zawarto w
nim pi lnq koniecznoSi wprowadzenia def in ic j i  a l tany dziatkowej do Ustawy Prawo
budowlane. Doprecyzowanie tego pojqcia pozwol i  uniknq6 wielu niedom6wief i
sprawi,  2e u2ytkownicy dziatek poczujq s iq pewniej  i  s tabi ln ie j .
Zwracam siq z proSbq o dopetnienie te j  formalno5ci ,  tak,  aby Par lament sprawit  nam
wymarzony noworoczny prezent w postaci  nowel izacj i  ustawy Prawo budowlane i
niekt6rych innych ustaw. Utatwi mnie i innym dziatkowcom w ten spos6b decyzjq, co
do kierunkdw dalszego inwestowania W mojq al tanq, bowiem wymaga ona ju2
pi lnego remontu.  Niestety,  bez te j  nowel izacj i  n ie mam pewnoSci,  2e po zakor iczeniu
prac remontowych nie zostanie ona rozebrana przez nadz6r budowlany.
Zwracam siq do Pana Marszatka i  polskich par lamentarzyst6w z ogromnq pro6bq o
poparcie tej obywatelskiej inicjatywy, co spowoduje szybkie wprowadzenie go na
odpowiedniq drogq legis lacyjnQ. Na takq decyzjq czeka 900 000 rodzin posiadajqcych
dziatk i  w rodzinnych ogrodach dziatkowych.
Niniejszy l is t  drogq elektronicznq kierujq tak2e do:
-  Prezydenta RP Pana Bronistawa Komorowskiego,
-  Marszatka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza,



- Wicemarszatk6w Sejmu RP: Pani El2biety Radziszewskiej, Pani Wandy Nowickiej,
Pana Eugeniusza Grzeszczaka, Pana Marka Kuchciriskiego oraz Pana Jerzego
Wenderlicha,
- Klub6w Parlamentarnych: PO, PSL, SLD, PiS, SP, Tw6j Ruch oraz BiG
oraz przesytam do wiadomo6ci:
- Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego,
- Prezesa OZPZD w Gdafisku Pana Czestawa Smoczyriskiego,
- Petnomocnik6w Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Pana Bartlomieja Piecha i Pana
Tomasza Terleckiego.

Z wyrazami szacunku i dzialkowym pozdrowieniem
Klaus Kosowski


