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Szanowna Pani Minister

Dziaikowcy z Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego,,Promieri" w Sulechowie,

obecni na ustawowym zebraniu wszystkich dziaikowc6w, stosownie do zapis6w

art. 59.L Ustawy o rodzinnych ogrodach dziatkowych z dnia 1.3 grudnia 20L3 r.,
ktore zostaio zorganizowane w celu ewentualnego wytonienia stowarzyszenia
ogrodowego, majqcego zarzqdzat naszym ogrodem, zwracajq siq do pani

Minister o rzeczowe i sprawiedliwe kontynuowanie ewentualnych prac nad
prawnym, ludzkim i rzetelnym uregulowaniem tematu, zwiqzanego z pojqciem

,,altany ogrodowej", kt6ra to sprawa na podstawie wyroku Naczelnego Sqdu

Admin istracyjnego z dnia 9 stycznia 2014 r, trafila r6wnie2 do pani Minister.
Nie zgadzamy siq z takim nazewnictwem altany, poniewa2 altana to nie jest
tylko obiekt drewniany o a2urowych jcianach, bez okien i drzwi, stu2qcy do
ochrony przed deszczem i sloricem, ale r6wnie2 obiekt slu2qcy jako magazynki
sprzetu ogrodowego i wyprodukowanej iywnoici, Ten bulwersujqcy
srodowisko dzialkowe temat zostal wywolany bqdl wymyflony celowo przez

,,pewne grupy politycz no-lobbystycz ne,' w celu jwiadomego wywolania
kolejnego zamieszania w ogrodach po to, aby osiqgnqi sw6j zamierzony cel.
wiadomo jaki jest to cel - doprowadzenie do skutecznego zlikwidowania pZD 

r

ogroddw w Polsce i przeiqcie teren6w nie zawsze pod cele u2yteczno(ci
publicznej Dziwimy sig tylko, dlaczego NSA wydaiqc taki krzywdzqcy nasze



5rodowisko wyrok w sprawie definicji altany ogrodowej, posiu2yl sig jedynie

definicjq - informacjq zaczerpniqtE ze stownika jqzyka polskiego i uznat to za

wystarczajqcy argument. Definicje te figurujg ju2 w mediach spolecznych,

czyniqc wiele ziego nam dzialkowcom. Stowarzyszenie polski Zwiqzek
Dzialkowcow w Warszawie, w porq dostrzegi ten problem i powa2nie go
potraktowal, anga2ujqc siQ w proces powolania komitetu inicjatywy
obywatelskiej i tworzQc wlasny projekt obywatelski ustawy w sprawie altan pn.
Stop rozbi6rkom altan - Prawo Budowlane oraz niekt6rych innych ustaw.
Projekt ten, pod kt6rym na listach poparcia opowiedziato siq ponad 704.000
obywateli i sympatykow ogrod6w, trafil pod obrady sejmowe dnia 9
paldziernika 2014 r. wiemy te2, 2e platforma obywatelska posiada tak2e sw61
projekt w tej sprawie, kt6rego nie konsultowala z naszym Srodowiskiem
dzialkowym. Dzialkowcy uwa2aiq, ie obywatelski projekt ustawy jest w pelni
wystarczaiEcy i ich zadowala, dlatego tei proszq o ludzkie podej(cie do tego
niespokojnego tematu, w Sejmie Rp.

Pod pisy uczestnik6w Zebrania:
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