
P0L8K| zwrllEK DzlAtKowcow
Roddnny Ogr6d ozlrfiowy

?l*trf o4ttBy4omodE,
lltp U$ie4r,tie i.o!I S7$lelts iE

1 9,o^"o , {): ( iela
?r.'fp.,rt^t 4hzr4ul*,tu.7ew. 9/9z4al*i

)'w,fr, w,l&"*tor

Bytom Odrzafi skl 20,11.2014r.

Pan

Rrdorhw Slkorkl
Mlnratak Sclmu RP

Sranowny Prnl. Manralku

Drlrlkowcy Roddnnago ogrodu Dzhlkoweto ,cynkmet" w Bytomiu odrzarlsklm ztromldzeni nr
.cbnnlu, zorgsnlrowanym w trybla !rt. 69.1 ustawy o RoD rwracah rlQ do pana MeBzalka
o ugtrlcnle t€rminu pleftvsrego crytanl! orBz o rotpoczlclr procedowanh nad obywltelsklm
projcktcm urtowy o zmlrnll prawe budowlanego I nlekt6rych innych ustaw, kt6ry wplynql do scJmu
w dnlu 9 paldrl.rnlke br.

Nat2a troska o szybkle uchwalcnle noweto prswa podyktowana Je3t faktrm, te ustswr mr
rabrzpieczyc prawnh narze altany drialkow€, kt6rych le3rlnofd, nirslusrnie podwalyl Naczclny sqd
Admlnlstracflny, orfinicja altany przedstawlonr przez NsA w wyroku z 9 styclnts 2ol4r.
nlc uwrglqdnla w irdcn spos6b spicyfrki I hlitor[ ogroddw dzlalkowych. uwel.my, te jsst
absurdalna. zsstanlwlajQcym Jest f.kt, te tski ebsurd wysrdl r pod rgki najwytszyeh ortsn6w
oqdownlcrych w nsszym Krrju. Byd moir celowo zdeflnlowano rltane isko konrtrukclQ o rlurowych
Jclanach by uznac ra nieleEelnc wiqkszofc budynkdw postawlonych przez drlalkowcdw w careJ
Polsce' Z na$ych Informecjl wynika, ll takle przymlarkt Ju! 9q pod.Jmowane. Z dontesleri pniowycn
I Informacji Polgklego zwiezku Dzlalkowc6w wynika, lt wydrlaly podatkowc dulych mlast roorq
rozunanle w ogrodach dzietkowych Jakle podatkl moina nrltcryd od altln korzy$ajqc z drflnlcjl
zawrrtej w wyroku NSA,

Sanowny Panlc Manralku

Llcrymy, ,€ uda 5lQ oddalid zfe i kftywdzqce interpretowanlc prawa budowlanego wprowedze,;qc
do nlego poprawkq zaproponowanl ptrcr obyw.telgki komltot urtawodawcry ,STOP rorbidrxom
sltanN, Dla sprawy wrrny Jest czas, wlec lwrscamy 3lq do pana Marszalka o jak ndJlybsle
procedowanir usl!wy,

Dzldkowcy Rodtlnnego Ogtodu Dzlolkowego 
"cynkmct" w Eytomlu Odnolsklm
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