
Dzialkowcy Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego
,,Meprozet" w Toruniu przy ul, Gruduiedzkiej
biorqcy udziaf w zebraniu zwolanym na podstawie
art.69 Ustawy o ROo z 13.12.2013r.

Torun, dnia 15.11,2014 r,

Szonowny Pan
Rodoslow Sikorski
Marszotek Seimu Rp
Walszowo

Szonowny Pdnie Marszalku!

Bqdqc dzialkowcami r czionkami pZD w Rodzinnym Ogfodzie Dzialkowym ,,Meprozet,, w Toruniu,
zwracamy srq do Pana z aperem i proib4 0 udzierenie swego osobistego poparcia dra obywaterski€go
projektu zmiany Ustawy Prawo budowrane opracowanego prze2 Komrtet Inrcjatywy ustawodaw€zeJ
.,5-CP rozbiorkom altan" a powoianego przez potski Zwiqzek D2ialkowcow.
L4y, rvszyscy jako rvrascicier artan jestesmy zywotnie uainteresowani szybkim wprowadzeniem regura-
cji ilr:lvnych zwiEzanych z Jasnymi zasadami budowy artan w RoD. wyrazamy przekonante, ze zroio
nv prze: nas dziatkowc6w projekt ustawy usunie luke prawnq r bqdziemy motli spokojnie korzystai
zarolvno z isinielacych altar) jak I budowac nowe, bez obawy o ich przysztosc.

R/yrok Naczelnego SEdu Adminrstracyjnego z g stycznia 2014 roku, stawia przed nanti widmo
masowego wydawania przez organy nad2oru budowlanego nakazow rozbi6rki budynkdw odbiegajA_
cych od przyjqrel przez NSA detinicji altany a zaczcrpnrqtej z jnternetowej encyklopecliil
Nlerealne jest funkcjonowanie taki€h artan o rekkieJ azurowej konstrukcji w ogrodach dziarkowych,
lak wskazali io sEdziowie NSA w swoim wyroku. Na kazdej dzialce znajdujQ sig narzqdzaa ogrodnicze
oraz meSte ogrodow€, ktore rnuszq byi przechowywane w zamkniqtych pomleszczeniach, aby uchro
nrc le p.zed kradzieiE i zniszczeniem. wobec tego wprowadzenie jasner definicj, artany dzialkowej
zgo.JneJ I dotychczasowQ jel funkcjE jest zasadne i konieczne.
P-osir, ry wziEc pod uwagq, 2c opracowany prze2 pZD projekt ustawy popario jui ponad 700 000 oby-
wateli, kt6rych podpisy przekazano do selmu Rp w dniu 9 paidziernika 2014 roku takie z moim udz,a,
iem
wvrazamv przekonanic, ze,ioiony p.ojekt zmiany lJstawy prawo budowlane uzyska poparcie
ws?ystkici.r parlamentarzys{ow a dzigki przychylno(ci pana Marszalka mozlrwym stanre sig szybkie
prccedowanie bez zbqdnej zwtoi(i, 1ak bV moina jak najszybciej wprowadzic proponowane regulacje
prawne w zYcte.

Z wvrazami szacunku i dzialkowym pozdrowieniem

Przewodnirrqry zebrania lrro*oonii.q.y xo.ir;i ,1.r,*.r i wni*ro*

-.-."'.-V-'t
... ll


