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Szanowny Panie Marszalku -

Zarzqd i Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Dzial<owego
im. B. Chrobrego w Olawie, oraz 400 rodzin dzialkowc6w z ulgq przyjgliSmy wiadomoSi,
2e Pan Marszalek w dniu 23.10.b.r. pointbrrnowal Komitet Inicjatnvy Ustawodawczej

',Stop Rozbi6rkom Altan" o zamiarze skierowania obywatelskiego projektu ustawy o imianie
ustawy o prawie budowlanym i innych ustaw do pierwszego czt4;ania. Jednak2e mamy
wqtpliwosci czy rzeczywiicie powaZnie potraktuje pan Marszalek nas dzialkowc6w
oczekui4cych na jak najszybsze zmiany w prawie budowlanym i innych ustawach, daiqc nam
nadziejg na spokojnq pracg i wypoczynek na swoich dzialkach.

Liczymy na to, Ze Pan Marszalek spowoduje zakoiczenie prac legislacyjnych ze
znacznp wyprzedzeniem w stosunku do termin6w okreSlonych w ustawie o wykonl"lvaniu
inicjaty,w ustawodawczych.

Dzialkowcy i przedstawiciele organ6w naszego Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego
prosimy Pana Marszalka o przyjaznq postawg wobec prawie milionowej rzeszy polskich
dzialkowc6w oczekuj4cych na zmiany w prawie budowlanym w zakresie definicjialtany
i eliminowanie znanych nam z niedalekiej przeszlosci ,,zagrywek" proceduralnych ugrupowan
i pofityk6w nie przyjaznych polskim dzialkowcom.

Bardzo duZe znaczenie dla nas dzialkowc6w ma szybkie uchwalenie proponowanych
przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej zmian w prawie budowlanym, gdyz caly czas
jesteSmy w stanie powa2nego zagrozenia konsekwenc.jami luk prawnych istniej4cych
w naszym ustawodawstwie.

Znalezienie luk prawnych w prawie budowlanym doprowadzilo do zaskakuj4cych
orzeczeh Naczelnego Sqdu Adm inistracyj nego w interpretacjidefinicji altanki skutkuiqcych
nakazami rozbi6rki altan.

Zaproponowany nasz obywatelski projekt zmian w prawie budowlanym likwiduje
nieScisloSci prawne i definiuje wlaSciwe pojmowanie altanki dzialkowej.

Panie Marszalku -
Dzialkowcy licz4 na to, 2e dzigki zaanga2owaniu Pana Marszalka nasze s4dy

pnestanq wydawai wyroki opafie na slownikowych interpretacjach altan, a nasze altanki
dzialkowe b9d4 mogty slu2yi nam zgodnie z ich przeznaczeniem.
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