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I)anie Marszalku

.lestem dzialkowcem i czlonkiem Polskicgo Z.wi4zku Dzialkowc6w od l4 lat i przez caly
ten okres jestem niepewny, czy.jutro bgdzie jeszcze istnial ogr6d i czy zachowam te prawa jako
dzialkowiec, kt6rc przcd l4 laty zoslaly mi prawem przyznane.
Jestem zawodowo czynnym i pracujg w fabryce'lbyota w warunkach uciqZliwych dla zdrowia. Na
szczgscie mam dzialkg. kt6ra jest dla mnie ratunkiem w urrzynraniu dobrej kondycji fizyczncj i
dobroczynnego oddzialywania na moj4 psl,chikq. po codziennych stresach, kt6rych doswiadczam
na zajnrowanym stanowisku pracy. I)la ludzi pracu.iEcych, a takzc dla tych, kt (trz.y juZ nie muszq
pracowai. praca na dzialce jest po prostu zbawienn4.

Na dzialce mam altang, mai4 ie wszyscy dzialkowcy w naszym RoD. Gdzies trzeba
prz.ecieZ przechowywac narzEdz.ia do pracy na dzialce. trzeba sig przebrai a takZe skryi sig przed
deszczem. a nawet odpoczqi. w walbrzychu funkc.ionuje jeden ogr6d, kt6ry zostal zalo2ony prz.cz.
Niemc6w i tam utrzymaly sig niektore altany, wprawdzie kilkakrotnie remontowane jt). prz.ez.
Polakow - dzialkowc6w ale istnic.j4. Teraz dowiadujg sig, ze nasze altany s4 samowolq budowlan4,
poniewaz nie ma w prawie okrc5lenia co to jest altana i z tego tytulu wszystkic altany w Polsce sq
narazone na nakazy o rozbiorcc. Malo tego. to.jeszczc w razie Iikwidacji ogrod6u' nie nalc2aloby
sig dzialkowcom odszkodowanic.
ostatnio czytalem w intemecie. 2e gminy chc4 nas opodatkowai za altany, za wyj4tkiem altan
o a2urowych sciarrach. Jest to cos niebywalego, bo kto budu.ie azurowe altany w ogrodach
dzialkowych i po co'? Chyba po ro, aby zlodzielom ulatwii kradzieZ.
Wiem. 2e w Se.jmie z.ostal zlo2ony obywatelski projekt ustawy,
budowfane w ten spos6b. aby znalazlo sig u, nim okreSlenie
dzialkowym. W6wczas dopiero dzialkowc) mog4 byi spoko.jni.
rozbierac ani podatku nie naliczy za 5 lat wstecz.
.lest to dla nas bardzo wa2ne. ponicwaz prauo powinno byi
zawsze ktod wykorzysta przeciwko nam.

kt6ry ma znowelizowai prawo
co to jest altana w ogrodzrc
ze im nikt alrany nie naka2e

pcwnc i bez niedom6wieir. kt6re

Nie wiem dlaczego w Sejmic nie pracuiq poslowie nad projektem wniesionym przez
dzialkowc6w na pocz4tku pa2dziernika br. czy poslowie nie wiedz4 io nam z,agraza i zwleka.i4
z uchwaleniem ustawy? czy chc4 nas pogngbiai za ro, ze sami wziglismy ten pioblem w swo.ie
rqcc, a poslom nic podoba sig inicjatywa obywatclska? Dlaczcgo poslowie nie wyst4piti do Scjmu
z takE iniclatywq ? .lak nikt nas nie broni przcd skutkarni ulomnego prawa, to oczywistym jesl ze
sami rnusiml, o swo jc prawa walczyi.

Panie Marszalku. ja bardzo proszq aby Sejm nie zwlekal i jak najszybciej zai4l sig naszq
sprawq. Dzialkowcy w naszym RoD sq zaniepokojeni, nie wiedz4 co ich czeka jutro. Nie mozna
dluZej nas utrzymywai w stanie niepewno6ci i niepokoju. Miejcie panowie poslowie chociaz trochg
szacunku dla nasjako obywateli waszych wyborctiw i nie pogardzajcie obywatelsk4 inicjatyw4 w
naszcj slusznej prawie.
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