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S.anowny Panie M0rszotku !

Zarziid Rcdrnneg{l 0grodr Dzialkowego , LlanJ"
',v rorun:u. posiddajEr si:iutowe
.lgoriiTnifr|e reor.tttnto\ry;nra Ll:iaikowcow ogfodu, zwraca siq do pana Marszalka z prQib4
ap.ie.n I JCtr.lcnj{r:'//e:() potaritit (Jt;r cilvwateiskr{:go projt:lktu uat:wv o zmr;nie ustawy pravr'o
;Jiigvr:.r..j ;ra; inltycl uiia!& Prole{t ten /iozonv vr' 5rll0lje ?! w drtr| 9 parrlticrnrka 2C14 ro\,r
Jilez Krrnrlct iniciail,'rw! ,-rltawodaivczel iizvsr(ai poparcie pr.awie 700 ty;rqcy poiskich oby.witcli.
F:gre(i iin, laDctprfcu ai ws?yst(ic interes!, dzjJikowcow, oral tih pfdwa nabyit: przerl
ilrrrir€zDiea:'-,ynrl regaiywlf!ri ikut(ilrrr stnielilcej iuki $./ obovrl.izujiicej ustawie. (uriozalnym, bv
'
'rt ,-rzvc baidzitl dosililnege okie5l€qra. byto crri:czenre NSA z 9 ltycznia 2014 .oku, lnowiQce. ze poi
ilLrirtcii:|r' alt;i.ry ,,Raleiy .a.umiet budowtg o lekkiej konstrukcji, cz?sto siurowei, stawianq w
ogrodzie' przezasczonq do wypoczynku i ochrony przed sloicem i deszczem". z caivm :zacunrlem
,

cja 5iccv"r;(!!'ra ' jegs .ri(r..r!",irrcici
;(.,rzdv.jz;alkowrec srysiECV :;rkaj {Jefi,rciq ;ltany {i:raikower *
"1t]
pi;!1;::;q ]'vVrnownre !,, c2oio. ?VczEC lvyi.nirl'o\ri Sprarviedljwoscj io;5,?dku I parrzanowaf,ia panac
e r:ar Dr]r lror'rowqj f 0d?i''r! polsk:ch d:ialkowcow. Iaka
'r'rykladnia spow0dowala, /e wobec d7ialko,$ca.
i(aary lra leienie dziaiki w ROD w:niosi obiekt o wym;arach zgodnych : art.29 rrst.1 pkt { praw,
r

B,ichvJinneqo, iea;: c k,Josij'Lr<!l; nielqodncj z icl definic_]4, nalezy orzcc koriecrlri_r:r,ro:bi6r!(i dji,,],1V.
Szonownv Panie Morsz{tlku !

9 paidzierrrika 2014 rokr.r przed5ta'Niriere Komitetu rnicjat!wy usta',^rodawcTej projektu
ustaw! o lmia!'rie ustawy Pr:wo Budowlane oraz lnnych ustaw zloiyli w sejmie projekt ustawy wraz
z

wvkazem p!'awie 700 tvsiqcy podprsow otlywateli popieraiqcych obywatelskq inicjatywe- wyraiamy

prz€konarie. z€ par lamcn tJ rz vici wyp€iniaiacv swoje mandaty rowniei r woli polskich dziaikowc6w
uznajE, ie zmiany 2syo,3p1g w tym projekcie ustawy sE konieczne ichyba nikt nie powinien miet
zadcVah wEipirwo5.i.

lc5lesmy przcriooani,

zi' pan

Marszalek

uiyle :wego autorvtetu udzjel! porarcia

cby'vrteist<iego projllktu u5tawy oraz skjeruje na szybk4 iclezkq lcgislacyin4.

{lla

