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Z,arz4d Rdzinnego Ogrodu Dzialkowego ,FRATEK" w Stawiskach, oraz dzialkowcy
u{tkujpy dzialki w tym ogrodzie zwracaj4 sip do Pana o przyspieszenie procesowania nnierzzjq*go
do uchwalenia ustawy wprowadzaj4cej zmiang w polskim prawie wedfug obywatelskiego projektu
..STOP ROZBIORKOM ALTAN"

hojekt ten ma na celu doprecyzowanie pojgcia altany dzialkowej. Uchwalenie go nie
wprowadzi niczego nowegq lecz zaakceptuje prawo obowiq,zujete, dotycz4ce naszych dzialkowych
altan, kt6rych istnienie sigga blisko 200 lat. Altany na dzialkach w Polsce i w calej Europie byly i s4
podobne. Sq malymi domkami slu24cymi do wypoc4trku ludzi i przechowlrlania sprzgty
niezbgdnego do uprawy dzialek.
Trudno sobie wyobrazi6, aby dzialkowicz z rodzinq spgdzal wolny od pracy czas, czasem
kilkudniowy, czy wakacyjny w azurowej lekkiej konstrukcji.

Panie Marszalku,
Wyroki Naczelnego S4du Administracyjnego stwierdzajqce ie to, co my dzialkowcy nazywamy
altanami, co bylo tak nazwane w ustawach -jest samowolq budowlane - bardm nas niepokoi. Smuci
nas stanowisko Pani Ireny Lipowicz- Rzecznika Praw oby#atelskich, jakoby ustawa nasza, kt6ra
weszla w Zycie dopiero l9 stycnlia 2014 roku narusza prawo konstytucji R.P. Obserwujemy poparcie
dla dzialkowc6w ze strony posl6w, ale tylko wyra2ane slowami, a nie czynami, O dzialania musimy
mocno upominad sig wlqcznie z protestami przeciwko bezczynno9;i. Przeciwko krzywdzeniu nas.
Platforma Obywatelsk4 dotychczas paftia rz4dz4ca, w ktorej chcieli6my mie6 oparcie, okazuje sig
partiq nie przejmujqcq sig problemami miliona polskich dzialkowc6w.
Jestesmy wyborcami dyskutuj4cymi o politykach kt6rzy nas wspierajq i o tych L16rzy nie traktujq
naszych spraw powainie. Listy z prodbami, protesty, ale tei nasze glosy p-ry wyborach s4 wyrdzem
naszych odczu6.
Jeste6my silq kt6ra zanniena nadal walczy6 o swoje prawa. Chcemy tylko zaakceptowania naszych
dzialkowych altan, kt6re wybudowane zostaly w majestacie prawq (niekt6re majQju2 kilkadziesiqt
lat), kt6rych parametry se zgodne z ustawq o rodzinnych ogrodach dzialkowych.

Panie Marszalku, od Pana du2o zdeiry. Do Pana nale2y pierwsry ruch w kierunku zyskania
zadowolenia i spokoju polskich dzialkowc6w. chcemy swoje zlot6wki wyda6 na sadzonki kwiat6w, a
nie na monity do wladzy o zaprzestanie burzenia tego co my - dzialkowcy zbudowalismy.

Prezes ROD..BRATEK"
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