
Lubsko, 20listoPada 2074 r.

Pan

Radoslaw Sllcorskl
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Panlc Marszalkul

lJ czestn icy no rady prezes6w zarzqd6w rodzi,n nych og roddw

dzialkowych z reion6w: Lubsko, Gubina, Jasienia i Krosno Odrz,

zorganizowanei w dniu 20 tistopada 2074 r, w celu om6wienla i
piciwdziataiia niepokoiqcei sytuocit" powstalei po ogloszeniu wyroku
'Naczelnego 

Sqdu Administracyinego w sprawie altan ogrodowych' pragnq

przekozaZ swoJe zdanie w tei sprawie. Kilka miesigcy temu NSA wydal
'zastanawiajqiy 

wyrok, stawiaiqcy pod znakiem zapytonio legalnot(, o wigc

i dalue istnienie, prawie wszystklch olton w ogrodach dziatkowych'

Gdyby ten wyrak wszedl w zycie, bylaby to wielko tragedia prawie dlo

*uytt*irn izialkowc1w, bo prawie 900 tysigcy u$kownik6w dziatek

^rrioloby 
dokonai rozbi6rkt swoich altan, poniewat bylyby one niezgodne

z obowiqzuiqcym prawem. Zotstniola wigc pilna potrzebo zmiany

obecnyih fiiepisOw regulujqcych tg,iokre wo2nq kwestig naszega 
.Zycia

aziaiow"go' Dziatkowcy priy wsporciu Stoworryszenia PZD musieli 
.

kolejny ,oi irt w hktori prziciwstawiC si1 czemu!' co nie powstalo z ich

wiiy|ltokio w wyniku storart powolanego w tym cetu Obywotelskle.go

tcomitetu t niciatywy lJ stawodatwczei w KraioweJ Radzie Stowarzyuenia

Polski Zwiqzek Dzialkowc6w w Warszowie, przygotowony zosta.l stosowny

prijrn nowelizocii obecnych przepisfi-w ustau'ry w tei sprowie I powstal
'proiu*t 

ustowy ,Stop *ibft,ko- altan - Prawo Budowlanc oru
'Aefterycn hnych ustaw", kt6ry to ProJekt rozwiqzuie sztuczne ndszy!

zdoniemwywolanyproblem,m,in,przezwprowodzeniekonkretnejdeftnicji
iony dziitkowel;'' Pod tym proieitem podpisalo sig ponad 705 tysigcy
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os6b i nie nalei go lekcewa2yi. Wyrok Naczelnego Sqdu

Administracyjnego jest dlo nas dziatkowc6w bordzo krzywdzqcy, bo
przeciei tdkd sytuacjo istnieje od zawsze i dotychczas nikomu to nle
przeszkadzalo . Dlaczego teraz Sqd doszukuje slg ,,dziury w calym" 7,

Czy ju2 nie doii tej nieuzosodnlonej nogonki na dziolkowcdw, tylko wciqt
ta wolka i walka. NaJpierw o ustawg , o terdz o altony, co ieszue mo2e

spotkai nas dziolkowcdw ? Wszyscy wiedzq, 2e wigkszoii dzialkowc6w to

ludzie Ju2 w doi( zeawansowanym wieku I dlaczego wciq2 o nich Jest tak
glotno 7 Czemu nie da im sig w spokoju cieszy( tqiesieniq 2ycio i
uprawia( swoje ,,poletka" w spokoju? Dlotego w Panu, Panie Morszalku
poklodamy du2q nodziejg i zwrocamy sig do Pono o przyspieuenie
procesu legislocyjnego i piervvszega czytonia w Seimie, ieszcze w tym roku

naszego projektu obryotelskiego, kt6ry wplynql do Seimu 9 pahdziernika

br,, by m6gl on sta( siq obowiqzujqcym prawem.

Dla Pano, Panie Marualku, mote to nieiest sprawa prlorytetowa, ale dla

nas dziakowc6w, jest to bordzo waine.
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