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Gdynia, dnia 15.11.2014 r.

Szanowny Pan
Radoslaw Sikorski
Marszalek Sejmu RP
Warszawa

Szanowny Panie Marszalku!

Dzialkowcy naszego Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego ,,Nadmorski" w Gdyni z wielkim
zadowoleniem przyjeli wiadomoSd o zlo2eniu do laski marszalkowskiej projektu
nowelizacji ustawy Prawo Budowlane oraz innvch ustaw w zakresie dotycz4cym altan
dzialkowvch.
Temu projektowi ustawy swoje poparcie udzierilo ponad ?00 000 porskich obywateri, co
oznacz.a,2e ten glos nie mo2e zostad nieustyszany i zignorowany.
szybkie skierowanie projektu ustawy ,,Stop rozbir5rkom altan'i do procedowania jest dla
dzialkowct6w nie tylko w naszym ogrodzie, ale i w calej polsce bardzo wa2ne, dowiem
problem dotyczy praktycznie prawie 900 tysigcy altan.
Jest to dla nas takze wa2ne, gdy srysrymy, ie niektrire urzgdy jui podejmuiq dzialania
zmierzaiqce do podwaienia regarnosci naszych artan i uznani; ich ; samowore
budowlane a w konsekwencji do 2qdania ich rozbirirek
Od momentu, gdy Naczelny S4d Administracyjny w styczniu 2014 roku w swoim
orzeczeniu stwierdzil, 2e altana to tylko budowla o lekkiej konstrukcji i a2urowych
Scianach nieustannie drzymy o dalszy los naszych altan.
Altan, kt6re byly budowane zgodnie z wymogami zawarfymi w obowi4zuj4cym prawie
Budowlanym i nigdy nikt nie kwestionowar ich wymiarriw czy tei sposobu rearizacji.
Szanowny Panie Marszalku!

Z

medialnych doniesicri dowiedzielismy sig rriwniei, 2e platforma obvwatelska
pzygotowuje swrij wlasny projekt nowerizacji. Dziwne, ie takie informacje pojawiai4
sig dopiero po skierowaniu do Sejmu Rp przez Komitet Inicjatywy usiawodawczel
obywatelskiego projektu ustawy.
Pytamy sig - komu i czemu ma to slu2vd?
Odpowiedi jest jedna - nam dzialkowcom na pewno nie!

Dzialkowcy naszego ROD zwracaj4 sig do pana Marszalka i polskich
parlamcntarrystriw o jak najszybsze zakofczenie procedowania tej ustawy, aby
mogla
ona jeszcze w tym roku trafid do podpisu pana prezydentu np" Bronislawa

Komorowskiego i bgdzie to najmilszy prezent noworoczny,
Zapewniamy, Le jeLeli tak si9 stanie to z, calq p.rnno6.i4 dzialkowcy bgd4
pamigtali prry najbli2szych wyborach parlamentarnych.
I

o

rym

Niniejszy list drog4 elektroniczn4 kierujemy takie do:
- Prezydenta RP Pana Bronislawa Komorowskiego,
- Marszalka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza,
- Wicemarszalk6w Sejmu RP: Pani El2biety Radziszewskiej, Pani Wandy Nowickiej,
Pana Eugeniusza Grzeszczaka, Pana Marka Kuchcirlskiego oraz Pana Jerzego
Wenderlicha,
- Klubriw Parlamentarnych: PO, PSL, SLD, PiS, SP, Twrij Ruch oraz Bezpiecze6stwo i
Gospodarka
oraz przesylamy do wiadomo6ci:
-Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego,
-Prezesa OZPZD w Gdarflsku Pana Czeslawa Smoczyriskiego,
-Pelnomocnik6w Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Pana Bartlomieja Piecha i Pana
Tomasza Terleckiego.
Z wyrazami szacunku i dzialkowym pozdrowieniem
Z upowainienia i w imieniu dzialkowcriw ROD ,,Nadmorski" w Gdyni
Prezes

Jerzy Kurpiewski

