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Szanowny Panie Marszalku RP,
dziatkowcy Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego PZD ,,Wilec" w Krzywiniu, uczestnicz4cy
w zebraniu ustawowym zwolanym zgodnie z Ustawq z 13 grudnia 2013 roku, opowiadaj4c sig
za dalszym funkcjonowaniem ogrodu w ramach Stowarzyszenia Ogrodowego PZD, uznali
za konieczne wystosowanie do Szanownego Pana Marszalka pisma, zawieraj4cego obawy
dotycz4ce przyszloSci Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych.

Niepokoi nas fakt, 2e podejmowane sq - w naszej ocenie - dzialania destrukcyjne wobec
Stowarzyszenia, z kt6rym sig od dziS identyfikujemy. Mamy na mySli ataki dotycz4ce
istniej4cych od dziesiqtk6w lat, a w niekt6rych przypadkach ponad 100 lat, w naszej
Wielkopolsce, zabudowy ogrod6w dzialkowych zwane altanami. Dzialanie w tym wzglgdzie
podjqla Rzecznik Praw Obywatelskich pani profesor Irena Lipowicz, a potwierdzil wyrok
Naczelnego S4du Administracyjnego, podaj4c definicjg altany w oparciu o tresci zawarte
w Slowniku Jgzyka Polskiego. Wedlug tej definicji, altana to zadaszona, a.zurowa budowla
chroni4ca przed sloricem i deszczem.

Szanowny Panie Marszalku, z pewnoSci4 mial Pan niejednokrotnie okazjg ogl4dai ogrody
dzialkowe i murowane altany tam posadowione. Jestedmy przekonani, iz azurowej -w mySl
definicji slownikowej - altany nie 2yczylby Pan sobie w naszych warunkach klimatycznych,
a c62 maj4 powiedzie6 setki tysigcy dzialkowc6w. Dla nich altana spelnia zdecydowanie inne
funkcjg, od tej definiowanej w Slowniku Jgzyka Polskiego. Nie wyobraZamy sobie, aby Sejm
RP stworzyl prawo, kt6re pozbawiloby nas tej integralnej czgsci u2y.tkowanej dzialki
w rodzinnym ogrodzie.

Polski Zwi4zek Dzialkowc6w, idqc w sukurs potrzebom i oczekiwaniom uprawiaj4cych
dzialki, zawi4zal Komitet Inicjatylvy Ustawodawczej ,,Stop rozbi6rkom altan,', poparty
aktywnodci4 dzialkowc6w i dostarczyl do Sejmu RP ponad 700 tysigcy podpis6w dla
wsparcia tej spolecznej inicjatywy. W zwiqzku z tym faktem, pozwalamy sobie sprecyzowad
nasze oczekiwania wobec prac ustawodawczych. Podczas nowelizacji ustawy o prawie
budowlanym prosimy o uwzglgdnienie w niej zapisu ,,altana dzialkowa".

Liczymy, i2 maj4c na uwadze dobro i podstawowe prawa polskich dzialkowc6w Sejm Rp
i jego przewodnicz4cy Mnszalek Sejmu RP spelni4 te oczekiwania.

Z powa2aniem
w imieniu dzialkowc6w
Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego ,,Wilec" w Krzywiniu

Mariusz Durek Prezes ROD


