
Czlonkowie
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Szonowny Pon
Rodoslaw Sikorski
Morszolek Sejmu Rp
ul. Wiejska 4/6/8
0O - 902 Worszowa

Jeste(my bardzo zaniepokojenr kolejnymi probami
destabilizowania sytuacji prawnej w rodzinnych ogrodach dzialkowych.
Wyrok NSA dotyczqcy altan w ROD ujawnil lukq prawnq, z ktorej
sQdziowie probowali wybrnqi w do6i wqtpliwy sposob tj. postugujqc siq
definicjq altany zamieszczonE w Wikipedii. W dodatku nie wziqli oni pod
uwagQ roinicy znaczeniowej ,,altany" -.jako elementu malej architektury
w ogrodach przydomowych lub dawniej w przypalacowych, a ,,altany
dzialkowej" jako domku w rodzinnym ogrodzie dzialkowvm, ktore to
okreilenre funkcjonuje od wieiu lat w jgzyku zarowno potocznym jak i

prawnym.

Nawet poslowie pracujqcy nad ustawE o rodzinnych ogrodach
dzialkowych uchwalonE 13.1,2.20L4 r. mieli petnq jasnodi o jakie budynki
chodzi - formutujqc jedynie zapisy dotyczEce dopuszczalnej powierzchni
tych obiektow, bez okreilania materiat6w czy rodzaju konstrukcji z jakich
moie byc wykonana altana dzialkowa. Dziwi nas zarem ro
niedopatrzenie, ktdrego skutki mogq byi oplakane dla nas
dzialkowcow.

Dziqki szybkiej reakcji Polskiego Zwiqzku Dziafkowcow powolano
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ,,STOp rozbiorkom altan,,, kt6ry
opracowal pro.jekt zmian w prawie Budowlanym, polegajqcych w
szczegolno(ci na uicijleniu definicji altany w kontekjcie obiektow
polo2onych w ROD.

Prosimy wiqc Pana o poparcie naszel inicjatywy i przyspieszenie
procedury legislacyjnej nad tym projektem, aby mogt on jak najszybciej
wejsc w 2ycie. Dziqki temu prawie milion altan uniknqloby rozbiorki, na
co sE narazone obecnie w jwietle wyroku NSA. By.laby to ogromna
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krzywda dla dziaikowcow, ktorzy wlasnym wysiikiem budowali
i upiqkszali te malerikie domki, gdzie mogq schowai swoje narzqdzia
i odpoczqi po pracy w ogrddku.

Jest Pan dla nas nadziejq na zachowania naszego dorobku -
pfosimy c pomoc!

Z powaia niern:

(Lista podpisow w zalqczeniu )



Lista czlonkow ROD "Energetyk,.w Grudziqdzu
popierajqcych stanowisko do Ma.szalka Seimu - pana Radoslawa Sikorskiego

z dnia 15.11.20.t 4 r_

Lp. lmiQ i nazwisko Podpis
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Lista czlonkow ROD "Energetyk" w Grudziadzu

popieraiqcych stanowisko do Marszalka Sejmu - Pana Radostawa Sikorskiego
z dnia '15.11.2014 t.


