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Pan Redodrw Slkonkl

Manrrlok Sefrnu ltrcrporpolltcl pob*lel

Wnnzewa

S[nowny P.nle MaHalku

My, czlonkowte zanedu, Komisjri Rewrryjne.r, Komrsjr RozJcmczj, dzrefaJqc r6wnrei w rmronru

wszystklch dzlalkowcdw Rodzrnnego ogrodu Drrrrkowego ,redna porana 
" 

w Zlelonej G6nr
w rwllzku rc rbtoriynt? Xancdtartt Sqmu nreczpondddl-l|stiht i p.6n'rd ZOOtyr.
podpls6w pod obywatelskim proJrktcm ust8wy pr.wo Budowlane I Innych urtaw,
zwr.ctmy slQ do PAna Mrrszalk. I Apelem, rby nr mOCy rwOlch pelnomocnictw Ucrynlf
wszystko, co morlrwe, :by scjm uchwalrl ustrwQ o rmrenre ustswy p.wo Budowran€ i

Innych ustaw ora: o skierowenla tego prolrktu nr srybkq $clelkq hgblacyjnq.
Komltat InicJatywy Obywet.lsklej ,STOp Rorbl6rkom lltan , opracowal ustawq

wprowad2ajQcq noweriracJq prawa gudowrrnego I nrehdrych innych ustaw. cercm tegg
projehu jest wprowadr€nie ustrwowaj deflnlcjl rhany ogrodowej, co spowoduJo,r€

dotychczas lstnieirc€ ahany w rodzrnnych ogrodrch drrrfkowych nie brdr uw.iane z.
semowole budowlane.

gQdzlo to rdwnret usunrqcre lukr w prawrc budowrrnym, kt6ra mote stanowr( proterrt do

zatuesuonowania legalnoici praktyante hidejz okofo 900 tys. altan wniesionych pnet
dzirlkowcdw w rodrlnnych ogrodach dthlkowych.
Drrarkowcv wraz z rodzrnaml w crteJ porsce oczekuJl 2e posrowre dopracuJq de.finic,e rhany
ogrodowcj I tym samym zsbczpl€czq lch pl.wa do tcgo, co wl.lc lat budow.li nr swolch
dzlalkrch , ocrekujQ trkteto prawa, h6re nlc bqd:lc zrwterrfo puhpek dowolnle
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Int€rpretowanych pnez urzqdnikdw,

Srrnowny Panlc Mrnsdlu

skladajqc Panu serdecrne gratulacje w zwlqzku 2 wyboram na stanowlsko Margrslko sajrnu

RP, lyczqc ramych sukcesdw w pefnlenlu tak watneJ funkcjl, ocz€kujem% ii pon Marsrelek

nle bqdzle zwlekal z wszczgclem procedury l€glslacyJnel I obyr^,atelskl proJekt ustawy, h6ry
poprrfo kilkaset tysiqcy obywsteli, w kr6tkim crarie stanle siq obowlqzujQcym prawem,

Z wyrarami powalanla

Ucz.stnlcy Zebranir ROD ,, [ednr Pohnr,
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