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Szanowni Poslowie
Czfonkowie Komisji Infrastruktury

Sejmu RP

Warszawa

Szanowne Panie Posfanki !

Szanowni Panowie Poslowie!

Dzialkowcy Rodzinnego ogrodu Dzialkowego im. Kmdr ppor. Jana Grudziiskiego w
Gdyni zwracaiq sie do was z apelem i prodbq o udzielenie swego realnego poparcia
dla obywatelskiego projektu zmiany Ustawy prawo budowlane opracowanego przez
Komitet Inicjatywy Ustawodawczei ,,srop rozbi6rkom altan" powotanego przez polski
Zwiqzek Dzialkowc6w.
w dniu dzisiejszym wolq Wysokiej lzby obywatelski projekt ustawy zostal skierowanv
do Waszej Komisji celem podjqcia dalszego procedowania.
Ka2dy z nas wta(cicieli altan jest 2ywotnie zainteresowany szybkim wprowadzenrem
regulacji prawnych zwiqzanych z jasnymi zasadami budowy altan w RoD. wyrazamy
przekonanie,2e zloiony przez nas dzialkowc6w projekt ustawy usunie lukq prawna I

bgdziemy mogli spokojnie korzystai zar6wno z istnieiqcych altan jak i budowai nowe,
bez obawy o ich przysztoSi.
Projekt ustawy zmierza do wprowadzenia definicji altany w ogrodzie dziatkowym,
kt6rE posiada ka2dy z prawie miliona dzialkowc6w w polsce. po ogloszeniu wyroku
Naczelnego sqdu Administracyjnego z 9 stycznia 2014 roku, stanelo przed nami
widmo masowego wydawania nakaz6w rozbidrki budynk6w odbiegajqcych oo
przyiQtej przez NSA definicji altany, zaczerpniQtej z internetowej encyklopediil
Nierealne jest funkcjonowanie takich altan o lekkiej a2urowej konstrukcji w ogrodach
dzialkowych, jak wskazali to sqdziowie NSA w swoim wyroku. Na ka2dej dziarce
znajduiq siq narzqdzia ogrodnicze oraz meble ogrodowe, ktore muszq byi
przechowywane w zamkniqtych pom ieszczen iach, aby uchronii je przed kradzie2q i

zniszczeniem. wobec tego wprowadzenie jasnej definicji altany dziatkowej zgodnej z
dotychczasowq jej funkcjq jest zasadne i konieczne.
Prosimy wziqt pod uwagq, 2e opracowany przez pZD projekt ustawy poparlo ponad
700 000 obywateli, ktorych podpisy przekazano do sejmu Rp w dniu 9 paidziernika
20L4 roku.
wyra2amy przekonanie, 2e skierowany do was projekt zmiany ustawy prawo
budowlane uzyska poparcie wszystkich parla menta rzyst6w i mo2liwym stanie sie



' u'chwalenie tej ustawy bez zbqdnej zwloki, tak by mo2na jak najszybciej wprowadzii
proponowane regulacje prawne w 2ycie.

Jednoczednie adresatow naszego listu prosimy o przyjqcie od naszej dzialkowej
spolecznoici 2yczeri wesolych, zdrowych ipogodnych Swiqt Bo2ego Narodzenia oraz
wielu sukces6w w nadchodzqcym Nowym 2015 Roku.
Niniejszy list drogq elektronicznq kierujemy tak2e do:
- Prezydenta RP Pana Bronistawa Komorowskiego,
- Marszatka Sejmu RP Pana Radostawa Sikorskiego,
- Marszatka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza,
- Wicemarszaik6w Sejmu RP: Pani El2biety Radziszewskiej, Pani Wandy Nowickiej,
Pana Eugeniusza Grzeszczaka, Pana Marka Kuchciriskiego oraz pana Jerzego
Wenderlicha,
- Klub6w Parlamentarnych: PO, PSL, SLD, PiS, SP, Tw6j Ruch oraz BiG

oraz przesytamy do wiadomoSci:
- Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego,
- Przewodniczqcej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Marii Fojt,
- Prezesa OZ PZD w Gdarisku Pana Czeslawa Smoczyrlskiego,
- Petnomocnikow Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Pana Bartiomieja Piecha i Pana
Tomasza Terleckiego.
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