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Pan Radoslaw Sikorski
Marszafek Sejmu RP

Jesteimy Instruktorami ogrodowymi ito na poradnictwie ogrodowym
powinna skupiai siq nasza praca, tymczasem zakres naszych obowiqzk6w
ostatnio powiqkszyf siq o obronq matych dziaikowych domk6w, od zawsze

zwanvch alta nami.

W imieniu wtasnym i dziatkowcow z naszych ogrodow, wnosimy do
Pana Marszaika o przyspieszenie prac nad obywatelskim projektem zmian
w prawie budowlanym i innych wiE2Acvch ustawach. Nie po to anga2owali6my
siq w zbieranie podpis6w na listach dla Komitetu STOP Rozbi6rkom Altan, nie
po to u6wiadamiali6my sqsiadow z dziaiek i blokowisk w naszych

miejscowo6ciach o problemie a2urowych altanek, ieby teraz nasza praca poszla

na marne, czyli do Sejmowej szuflady.

Niepokojqcym jest fakt, 2e Najwy2szy Sqd Administracyjny w swych
wyrokach nakazujqcych rozbi6rkq altan opierat sig na definicji altanki wzietej
wprost z internetowej Wikipedii. Przecie2 nasze male ogrodowe domki nie

mogq posiadai innej konstrukcji, poniewai nie sprawdzi siq ona w naszym

klimacie. Gwaltowne ulewy, mocne wichury i siarczyste mrozy szybko
rozprawiq siq z jej Iicha konstrukcjE. Dlatego dzialkowe altanki muszq zostai na

swoich miejscach i o takiej porzqdnej konstrukcji, jakq majq teraz.

.leste:imy giqboko przekonani o tym, 2e Pan Marszaiek i Wysoka lzba
przychyli sig do pro(by prawie milionowej rzeszy obywateli Polski izmobilizuje
sie do pracy nad tak wa2nq rzeczq dla dziatkowc6w, jak zmiany w prawie
budowlanym, a przede wszystkim, nad zmianq definicji altanki dziaikowej.

Z dzialkowymi pozdrowieniami

Instruktorzy Spoiecznej Slu2by Instruktorskiej w PZD

zebrani na szkoleniu - lista w zalaczeniu
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