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Szanowny Panie Marszalku.

Z wielk4 radoSciq przyjgliSmy wiadomoSi, 2e pan Marszalek w dniu
23.10.b.r. poinformowal Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ,,Stop Rozbi6rkom
Altan" o zamiarze skierowaniu obywatelskiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o prawie budowlanym i innych ustaw do pierwszego czytania. Tym
samym rozpoczQla sig procedura ustawodawcza wspomnianego projektu na
kt6r4 czekali wszyscy dzialkowcy w polsce. Mamy jednak nadziejg, ie pan
Marszalek bgdzie orgdownikiem jak najszybszego sfinarizowania prac Sejmu
nad tym projektem i Ze spowoduje pan zakofczenie tych prac ze znacznym
wyprzedzeniem w stosunku do termin6w okreSlonych w ustawie o
wykonywaniu inicjafyw ustawodawczych. w imieniu wszystkich dzialkowc6w
naszego Rodzinnego ogrodu Dzialkowego apelujemy do pana Marszalka o takq
wla6nie postawg i o eliminowanie blokad proceduralnych w tym zakresie.

Powy2sza sprawa ma dla nas dzialkowc6w bardzo du2e znaczenie
poniewa2 caly czasjestesmy w stanie powaznego zagro2enia konsekwencjami
luk prawnych istniej?cych w naszym ustawodawstwie. wlasnie istnienie taiich
luk przycrynilo sig ostatnio do niesluszny ch orzeczeh Naczelnego S4du
Administracyjnego w sprawie interpretowania definicji altanki i idqcyc-h za tym
nakaz6w ich rozbi6rki. Stan zagroZenia pogtgbily ostatnie decyzje urzgdu
Miasta Torunia zmierzaiqce do kontroli dzialkowc6w i ouci4zania ich
nieuzasadnionymi podatkami. Ta fala zagro2enia, zainspirowana przez
przeciwnik6w ogrodnictwa dzialkowego w polsce, zaczyna sig wigc rozszeiza(, i
musi byi jak najszybciej zatrzymana. Nasz obywatelski projekt ustawy bgdzie w
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tym przypadku skutecznym narzgdziem poniewaZ w pelni rozwiyuje wszelkie
nieScisloSci prawne i normuje wlaSciwe pojmowanie altanki dzialkowej. Nie
uwa2amy za slusme dopuszczanie do procesu legislacyjnego innych pomysl6w
i projekt6w w przedmiocie sprawy gdy2 tylko op62ni to pomySlne zakoirczenie
prac ustawowych. Mamy nadziejg, 2e Pan Marszalek nie dopuSci do takich
sytuacji. Liczymy na to, Ze dzigki zaanga2owaniu pana Marszalka nasze s4dy
przestan4 wreszcie wydawa6 wyroki poparte slownikowymi interpretacjami
nazw, 2e nasze altanki dzialkowe bgdq mogty sluZyd nam zgodnie z ich
przeznaczeniem i 2e wszyscy dzialkowcy w polsce bgdq mogli wreszcie
spokojnie zaj 46 sig swoimi dzialkami.

N,4czymy wyrazy szacunku i powaZania.
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