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Szanowny Pan

Radoslaw Sikorski
Marszalek Sejmu RP

Warszawa

Szanowny Panie Marszalku,

Prezesi Zarzqdow Rodzinnycn ogrod6w Dziatkowych miasta chodzie2v repre2entuiqcy 2200
rod:in dzialkcwych posiadajqci;ch dzia.lki v;9 ogrodach naszego miasta, zwracamy siq do
Pana Marszalka z proibq o podigcie dziaia6 o przyspieszenie prac w sejmie nad projektem
obywatelskim,,STOP ROZBIORKOM ALI-AN" .

Prcsirni,' o p12vs'jies2erre orac, gdy2 od g stycznia 20i4 rokii praktycznie wszyscy nasi
;ziaikcwcy zgocinre z wy.ok,em Naczelnego 54du Ad rnin istracy.inego, kt6rzy pobudowaii
altany etamali prawo. ich attany to samowoia budowlana. Dzialkowcy nie zgadzajq siq z tym
wyrokiem i pytaiE gdzie byly stuzby budowrane, kiedy budowri swoje artany. wszvstkie
ogrody poto2one sq w granicach miasta Chodzie2y iz ulicy widac nasze altany. Wiqkszosc
ogrodow powstata ponaci 50 rat temu a dopiero teraz Naczerny Sqd Administracyjny wydale
taki wyrok okreSlaiqc altane na pocistawie definicji srownikowei,jako budowrq aiurowq. Nie
wycbrazaiq cni scbie svtuacji,2e mieiiby swoje artany rozbierai. Dziaikowcy to glownie
emeryci rencilci, Ktorzy na dziatkach spgdzaiq czas od wiosny do jesieni. Altana to miejsce
gdzie oclpoczywajq, pi-zygotowuiq sobie posilek ichowaiq narzqdzia, spzqt mechaniczny oraz
owoce rwarzywa oo lesie nnych :biorach do czasu rvystqpienia wiqkszych mroz6w.
Zarzqdy ogrod6w idziarkcr.vcy sq bardzo zaniepokojenie brakrem postqpu prac w sejmre nad
zmianami v./ ustawie Prawo budowlane a chodzi przecie2 tylko o dokonanie doprecvzowanra
dotychczasowych zapisow pra'wa a nie z:niany catej ustawy.
Drosimy wiqc, Pana Marszatka v'r imieniu dziatkowc6w o przyspieszenie prac w sejmie, aby r,v

Ki'otkin czasie napfawic to utomne prawo.
rnfo!-mujemy Pana i\''larszalka, ie samorzqdy RoD oraz dziatkowcy z ogrod6w miasta
anodzie2y ocpieralq projekt obywateiski ,,Stop rozbi6rkom altan" i liczq na szybkq
noweliza cje ustavry Prawo budor,rylane.
Lrst nasz przesyiamy rowniez do prezydenta Rp, premier"a Rzqdu Rp, p rzewod niczqcych
Klub6w Parlamentarnych Sejmu RP, pa rla menta rzystow Ziemi pirskiej oraz Krajowe.i Rad.
PZD ur lVa rszawie.

;oiskr Zn'J:)zex ilzr:,lko*cor!
8od:inr I Ogr oc Llziaikov/y

rn:..,CERAMlK"
r. I.rirl 'rr r.'tr ri! a1r;l\ a5.cr ts.;

. PR.EZESi ua, 
-Jr^*"< T"r J,.,, ",, AAd.am Daszhowski '

t'n: ig.e
C ].z"u rZ lr4

I/cq)



l',1, )r l!l;1.r1( ilit''tt(0tl'rl 0$I
I i 

v rillt !

t. :).)'.) ,.,a :tt i.:'t.)ilztlz\

rr.r :1 lli l) ( t :'ttltt'!

i;i:,*' .;i,;i;i:'ii. i.Jt rii(0,-i a0r
'tirrliirt,; 0grod Szialksvr-l

iti. iciddtli)
,,r thodzie2,/

:- j, i.r, i,;,:.:-t\ :rr:3r)i. il^CYt

i;,';. :-; ,111;11 ';;11;- -li., r':i.i::

,. tii? ATf:l l{"
.:: t_ i i:-r'l 1:'

,'';i.l::--- {il,-,)
ll Ii5K'i'\]'r\(l\

?*.lrr ?oo i-. JopgAiA
\)obt^,sU' b,'eu

dfez-

(b"q*c{ti flAare.^

Vn.* Rai)
1r'> Q**^Q-


