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Jako dzialkowiec z Rodzinnego ogrodu Dzialkowego im. Tadeusza KoSciuszki w

Pucku i jako obywatel panstwa polskiego, zwracam sig do Pana z proSbq o
przyspieszenie procedowania nad zlo2onym w sejmie w dniu 9 pa2dziernika 2014
roku obywatelskim projektem ustawy ,,STOP rozbi6rkom altan".
Pro.lekt ten zaklada wprowadzenie definicji altany do Ustawy Prawo budowlane a jej

jednoznaczne zapisanie sprawi, 2e przepisy te stanq sig znowu jasne iprzejrzyste
dla wszystkich 900 tysigcy wta6cicieli altan w ogrodach dzialkowych.
Zebranie ponad 700 tysigcy podpis6w poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy,

w6r6d kt6rych dzialkowcy mojego ogrodu tez majq udzial, Swiadczy, 2e jest to

sluszna inicjatywa, zgodna z ideq ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych i

oczekiwaniami.
Na dzialkq przyjezdzam z rodzinq i wszyscy korzystamy z umieszczonej na niej

altanie. Funkcjonowanie takich altan, o jakich m6wiq sgdziowie NSA w swoim wyroku

mija sig calkowicie z rzeczywistoSciq.
Nikt z nas nie posiada na swojej dzialce altany, kt6ra byla by a2urowa, bo to nie iest
teren przypalacowy czy ludzi bardzo zamo2nych. w murowanych od zawsze

altanach dzialkowcy mogE schowac narzqdzia, przebrac siQ czy spo2yd

przygotowany posilek.

Takie same jak w Polsce altany znajdujq sig w wielu europejskich krajach takich jak

chocia2by Niemcy czy Holandia i u nich nikt nie kwestionuje sposobu budowy'

Glos setek tysiecy ludzi nie moze zostanie zignorowany i nieuslyszany i prace nad

nowelizacjq ruszq pelnq parq. Jest to dla nas bardzo wa2ne, gdyZ juz slyszy siq' 2e

niekt6re instytucje podejmujq dzialania zmierzaiqce do podwa2enia legalnosci

naszych altan i ich likwidacji.
Zwracam sig do Pana Marszalka i parlamentarzystow z gorqcq proSbq by jak

najszybciej zakohczyc procedowanie tej nowelizacji ustawy i by jeszcze w tym roku

trafita do podpisu Pana Prezydenta RP Bronislawa Komorowskiego.

Bgdzie to z calq pewnosciq wymarzony prezent swiqteczny dla wszystkich polskich

dziatkowc6w.
Niniejszy list drogq elektronicznq kierujg tak2e do:

- Prezydenta RP Pana Bronislawa Komorowskiego,
- Marszalka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza,



- wicemarszalkow sejmu RP: Pani Elzbiety Radziszewskiej, Pani wandy Nowickiej,

Pana Eugeniu sza Grzeszczaka, Pana Marka Kuchcirlskiego oraz Pana Jerzego

Wenderlicha,
- Klub6w Parlamentarnych: PO, PSL, SLD, PiS, SP, Tw6j Ruch oraz Bezpieczefistwo

i Gospodarka
oraz przesytam do wiadomoSci:
-Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego,

-Prezesa OZ PZD w Gdarisku Pana Czeslawa Smoczytiskiego,

-Komitetu ln icjatywy Ustawodawczej,,Stop rozbi6rkom altan".

Z wy razami szac u n ku i dzialkowym pozd rowien iem
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