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Pan

Radoslow Sikorski

Marszalek Sejmu RP

Panie Marszalku!

Uczestnicy narody prezesow zorzqdow rodzinnych ogrod6w
dzialkowych z rejonow: Lubska, Gubino, Jasienia i Krosna Odrz.,
zorgonizowanej w dniu 20 listopoda 2a14 r. w celu om6wieni.o i
p r ze c iwd z ia lo n io n ie po k oi q cej syt u o cj i, pow sto tej po o g lo sze n iu wy ro k u
Naczelnego Sqdu Administracyjnego w sprowie alton ogrodowyci, prognq
przekozac swoje zdonie w tej sprawie. Kilka miesiqcy temu Nil wydai
zostanawiojqcy wyrok, stowiajqcy pod znakiem zapytonia legotnoiZ, a wigc
i dolsze istnienie, prowie wszystkich a[ton w ogrodach dziotiowych.
Gdyby ten wyrok wszedl w 2ycle, bylaby to wielko trogedia prawie dla
wszystkich dzialkowcow, bo prowie 900 tysigcy u2ytkownik6w dziqtek
musialoby dokona( rozbiorki swoich olton, poniewa2 bylyby one niezgodne
z obowiqzujqcym prowem. Zaistniolo wigc pilna potrzeba zmiany
obecnych przepis6w regulujqcych tg,jak2e wa2nq kwestig naszego 2ycia
dziolkowego. Dziolkowcy przy wsparciu Stowarzyszenn pZD musieli
kolejny raz ju2 w hi.storii przeciwstawi( sig czemui, co nie powstalo z ich
winy. I tok to w wyniku storoi powolanego w tym celu Ouywatelskiego
K o m itet u I n icj a tywy tJ stowod o wczej w t< rai owej R a d z te Stowo rzys z e n ia
P o Is k i Zw iq ze k Dzio lkowc6w.w W a rs zow ii, p riyg oto* o ny zosto t sto sow nyproJekt nowelizocji obecrylc-h.przepb6w ustowy w te1 sprawie i powstat
pr-oi1kt ustowy ,,Stop rozbi6rkom altan _ piawo Budowlone orozniekt6rych innych ustow", kt6ry to projekt rozwiqzuje sztuczne noszymzdoniem wywotony problem, m.in. przez wprowaaieiie t onfrernq Jrli'rir1ioLtony dzialkowej". pod tym projektem podpsato sig ponad 705 tyslgcy



osob i nie nole2y go lekcewazy(. Wyrok Naczelnego Sqdu
Administrocyjnego jest dla nas dzialkowcow bordzo krzywdzqcy, bo
przecie2 toka sytuacja istnieje od zowsze i dotychczos nikomu to nie
przeszkodzoto . Dlaczego teroz Sqd doszukuje siq ,,dziury w colym,, ?.

Czy juz nie doi( tej nieuzosodnionej nogonki na dziarkowc6w, tyrko wciq2
to waLka I wolka. Nojpierw o ustawg , a teroz o ortany, co jeszcze mo2e
spotkai nas dzialkowcow ? wszyscy wiedzq, 2e wigkszoi( dziolkowcow to
ludzie ju2 w doic zaowansowonym wieku i draczego wciq2 o nich jest tak
gtoino ? Czemu nie do im sig w spokoju cieszyi tq jesieniq 2ycio i
uprawiaC swoje ,,poletko" w spokoju? Dlatego w panu, ponie Morszolku
pokladamy du2q nodziejq i zwrocamy sig do pano o przyspieszenie
procesu legislacyjnego i plerwszego czytania w Sejmie, jeszcze w tym roku
naszego projektu obywotelskiego, kt6ry wplynqt do Sejmu 9 paldzierniko
br, by mogt on sta( sig obowiqzujqcym prowem.
DIo Pona, Pon[e Marszotku, moze to nie jest sprawa prerytetowa, qle dla
nqs dzialkowcow, jest to bardzo wa2ne.
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