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Prezesi

Rod zinnych Ogrod6w Dzialkowych

Powiatu Czarnkowsko - Trzcia neckiego

Szanowny Pan

Radoslaw Sikorski
Marszalek Sejmu RP

Warszawa

Szanowny Panie Marszalku,

Prezesi Rodzinnych Ogrod6w Dziatkowych powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego
reprezentu.iacy 2496 rodzin dzialkowych zwracaj4 siq do Pana Marszafka z prosbq o pilne
podjqcie prac w Seimie nad projektem obywatelskim "Stop rozbi6rkom altan". Zgodnie z

wyrokiem Naczelnego SEdu Adm inistracyjnego nasze altany dziaikowe majq byc aiurowe.
Dzialkowcy pytajq komu taka altana aiurowa ma sfu2yc oraz co z tymi co sq pobudowane,
niektdre ponad 50 Iat temu. Pobudowali je wfasnymi silami iz wlasnych irodk6w
fin an sowych.
Dzialkowcy nie potrafiA zrozumiei wyroku Sqdziow z NSA i ich krotkowzrocznoici na ogrody
dzialkowe oraz dziafkowc6w, kt6rzy na swoich dziatkach realizuiq swoje pasje. Dla

dzialkowc6w ogrody dziaikowe sq miejscem wypoczynku, a altana ogrodowa jest
niezbqdna na kaidej dzialce aby mogli uprawiai swoje dzialki i aktywnie wypoczywac. Bez

altany codziennie bqdq musieli swoje narzqdzia isprzet zabierai do swoich domow.
Ta sytuacja niepewno:ici wzbudza wielki niepokoj w irodowisku dziaikowcow. Poparli oni
projekt obywatelski "Stop rozbiorkom altan" liczqc, ie postowie szybko zajmq siq naprawq
prawa ale niestety tak siq nie dzieje.
Prosimy wiQc Pana Marszatka o przyspieszenie prac nad nowelizacjq ustawy Prawo
budowlane zgodnie z wniesionym przez pelnomocnik6w Komitetu lnicjatywy Ustawodawczej
projektem obywatelskie,i ustawy "Stop rozbi6rkom altan". Ten projekt uchroni nas

dzialkowcdw od nakazow nadzoru budowlanego iEdajqcego rozbi6rek naszych altan.
Naszq proibq przesylamy do wiadomo(ci: Prezydenta RP, Premiera Rzqdu RP,

Przewodn iczqcych Klubdw P a rlamentarnych, Posiowie iSenatorowie ziemi pilskiej oraz do
Krajowej Rady PZD.

tEczymy pozdrowienia iwierzymy, ie spowoduje Pan Marszaiek podiqcie przez poslow nad
uporzqdkowaniem prawa budowlanego w sprawie altan ogrodowych.
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