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Dotyczv: wprowadzenia na najbli2sze posiedzenie Sejmu RP I czytania

prqektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane w zwi1zku z konie-

czno6ci4 rozwi4zania problemu legalizacji altan dzialkowc6w.

Zazqd Rodzinnych Ogrod6w Dziafkowych ,,Fiolek" na Kiq2u Malym

we Wroclawiu wyra2a glqbokq troskq, aby w terminie oraz przY

zachowaniu takich dzialari ze strony Sejmu RP, aby paeprowadzi6

powy2sze postQpowanie tak, by okazalo siQ skutecznym wzglqdem

oczekiwania rzeszy ponad 700 tysiqcy Polakdw, dzialkowc6w onz
wszystkich tych, kt6rym sprawy przyjqcia obywatelskiego projektu w/w
ustawy le24 na sercu.

Nie mo2e byi tak, ze w paistwie demokratycznym, opierajqcym

siQ na prawnych podstawach, wNadza Swiadomie lekcewa2y, pomija,

wrqcz niweczy starania obywateli tego paristwa w sytuacji, kiedy oby-

watele wystQpujA w slusznej sprawie. Zalegalizowanie stanu zgodnie

z naszymi oczekiwaniami, przyjqtego zwyczajem oraz zdrowym rozsqd-

kiem - jest jedynym wyjSciem z tej paradoksalnej, wrqcz absurdalnej

sytuacji, kiedy paftia rzqdzEca stawia siQ ponad oczekiwaniami
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wyborc6w. Jest to sytuacja nie tylko skandaliczna, ale pzede wszystkim

pozbawiona racjonalnych pzeslanek, a kierowanie siq ukrffm celem -

chqci4 zarobku na calej spoleczno6ci polskich dzialkowc6w w zakresie

regulacji prawnej statusu altan, z g6ry skazujq taki spos6b postqpo-

wania wladzy na niepowodzenie, ktdre iu2 wk6tce - w okresie nadcho-

dz4cych i kolejnych wybor6w, mo2e okazad siq twardym zdezeniem

z aeczywistoSciq, ale dla warsBrry aqdz4cej.

Jest to niepojqte, 2eby w wieku )C(I mieszkaficy naszego kraju

musieli upominad siq o zeczy oczywiste - fundamentalne, dla zrqb6w

demokratycznego paristwa Prawa.

Dlatego te2 wnioskujemy, jak na wstqpie o pilne i o niezwloczne posta-

wienie PROIEKTU OBYWATELSKIEGO oraz maksymalne skr6cenie trybu

uchwalania tej ustdvvy, aby zostaNa ona pr4fjQta w ciqgu jednego

miesiaca.
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Do wiadomo5ci:

- Marszal,ek Sejmu RP Radoolaw Sikorski, Kancelaria Sejmu RP, ul. Wiejska

41618,00-902 Warszawa

- Wicemarszal'ek Sejmu RP Jez'1 Wenderlich, Kancelaria
ul. Wiejska 41618,0O - 902 Warszawa

- Wicemar€zalek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczab lGncelaria
ul. Wiejska 41618, 00 -902 Warszawa

Sejmu RP,

S€jmu RP,

- wicemarszalek Sejmu RP Mar€k Kamiiski, lGnoelaria Sejmu RP,

ul. Wiejska 41618, 00 - 902 warszawa

- Prawo i Sprawiedliwo6d, Biuro l(ubu Parlamentarnego, ul. Wiejska 4/6/8,
00 - 902 Warszawa

- Sojusz Lewicy Demokratycznej, Biurc Klubu Parlamentarnego, ul. Wiejska

41618, 00 -902 Warszawa

- Polskie Strronnicturo Ludowe, Biuro l(ubu Parlamentarnego, ul. Wiejska
41618, OO - 902 Warszawa

- Platforma Obywatelska, Biurc Klubu Parlamentarnego, ul. Wiejska 4/6/8,
00 - 902 Warszawa

- Polski Zwiqzek Dzialkowc6w, Pan Pl€zes Janusz Mosd@wski, Okregowy
Zazqd we Wroclawiu, ul. Starogroblowa 4, 54- 241 Wroclaw

- Krajowa Rada Polskiego Zwiqzku Dzia|'riotr,tcld,trft, ul. Bobrowiecka 1,00 - 728
Warszawa


