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Sza nowny Pan

Radostaw Sikorski

Marszalek Sejmu RP

Warszawa

w imieniu dzialkowcow z Rodzinnych ogrod6w Dzialkowych im. B. chrobrego, T. Ko(ciuszkr,

wt. Broniewskiego, 1000 - lecia PP, Borek oraz Kolejarz we wronkach zwracamY siq do Pana

Marszatka z proSbq o przyspieszenie prac nad nowelizacjq ustawy Prawo budowlane aby,

ure8ulowai raz na zawsze stan prawny naszych altan ogrodowych. w tej sprawie z

inicjatywy zwiEzku zostal zlozony w sejmie proiekt obywatelski "stop rozbi6rkom altan ,

ktory poparlo 704 tysiqcy dziatkowc6w. oni z n iecierpliwosciq oczekuj4 na podiqcie prac nad

zlo2onym projektem obywatelskim przez parlam enta rzyst6w.

lnformujemy Pana Marszalka, 2e dzialkowcy po zapoznaniu siq z wyrokiem Naczelnego Sqdu

Ad min istracyjnego w sprawie altan dzialkowych 2yjq w niepewnosci co dalej z ich altanaml.

Nie zgadzajq siq z definicjq altanY a2urowei, gdy2 nasze altany nigdy nie byly a2urowe'

ogrody dzialkowe we wronkach powstaty ponad 70 lat temu, Dzialka zawsze byla form4

wsparcia dla najubo2szych i speiniaia przede wszystkim funkcje produkcyjno -rekreacyjnq .

Dzialkowcy gtownie emeryci irenci(ci na swoich dziaikach przebywajE od wiosny do p62nej

jesieni i dlatego altana ogrodowa nie mo:e byi a2urowa tylko musi byt to maly domek, ktory

pozwoli dzialkowcom wypoczqi w nich, przygotowai posilek, schowac sprzqt ogrodniczy,

wyhodowane warzywa i owoce oraz niezbqdny sprzqt do wypoczynku

Panie M a rszaiku,

Liczvmv,2e Pan Marszalek spowoduje, ie postowie podeimq w kr6tkim czasie prace nad

projektem obywatelskim, ktory dzialkowcy popieralq, Mamy nadziejq,2e ostanie spotkanie

w tel sprawie Pani Premier Rzqdu RP Ewy Kopacz z przedstawlciela mi Polskiego Zwiqzku

Dziatkowcow przyczyni siq do szybkiego uregulowania tej waznej dla dziatkowcow sprawy.

Nasz list przesylamy do: Prezydenta RP, Premier Rzqdu RP, kt6ra sprawq uznala za pilnq do

zalatwienia, Przewod n icz4cych Klub6w Parlamentarnych sejmu, Parla menta rzystow ziemi

Pilskiej oraz Kraiowej Rady PZD.

Z dzialkowym pozdrowieniem

Prezesi Zarzqd6w ROD miasta Wronl(i
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