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Szanowne Posfanki!
Szanowni Posfowie!

9 paldziernika 2014 roku do Sejmu Rp zostalo przekazanych ponad 700 tysigcy
podpis6w poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy ,,Stop rozbi6rkom altan,,,
ktorego autorem jest Polski Zwiqzek Dzialkowc6w. Tak ogromna liczba zto2onych
przez obywateli podpis6w Swiadczy o tym, ie jest to stuszna inicjatywa i barozo
oczekiwana przez wlaScicieli altan w rodzinnych ogrodach dziatkowych.
w dniu 18 grudnia 2014 roku wolq wysokiej tzby projekt ten (druk nr 2953) zostal
skierowany do Waszej Komisji Infrastruktury celem dalszego procedowania.
Jako dzialkowiec z Rodzinnego ogrodu Dziatkowego im. stanislawa wyspiafiskiego w
Gdafisku oraz bqdqc peinoprawnym obywatelem paristwa polskiego, zwracam siq do
was Panie i Panowie Postowie oraz wszystkich adresat6w z proSbq o poparcie tego
projektu ustawy. zawarto w nim pilnq koniecznoii wprowadzenia definicji altany
dziatkowej do Ustawy Prawo budowlane. Doprecyzowanie tego poiqcia pozwoli
uniknq6 wielu niedom6wieri i sprawi, 2e my u2ytkownicy dzialek poczujemy siq
pewniej i stabilniej.
Zwracam siq z pro5bq o dopelnienie tej formalnoSci, tak, aby parlament sprawil nam
jak najszybciej ten prezent w postaci nowelizacji ustawy prawo budowlane r

niektorych innych ustaw. ulatwi to mnie iinnym dzialkowcom podiqcie decyzji, co do
kierunk6w dalszego inwestowania w moiE altanq, bowiem wymaga ona ju2 pilnego
remontu. Niestety, bez tej nowelizacji nie mam pewno(ci, ze po zakoriczeniu prac
remontowych nie zostanie ona rozebrana przez nadzor budowlany.
Zwracam sig, zatem do polskich pa rla menta rzyst6w z ogromnq proibq o poparcie tej
obywatelskiej inicjatywy i szybkie wprowadzenie tego projektu ustawy na
odpowiedniq drogq legislacyjnE. Na takE decyziq czeka 900 000 rodzin posiadaiqcycn
dzialki w rodzinnych ogrodach dzialkowvch.



Apeluiq do polskich pa rla menta rzyst6w iprzedstawicieli szeroko rozumianej wladzy
publicznei, aby zakoriczyla siq wreszcie ta swoista inikomu nie potrzebna wojenra z
polskimi dziatkowca mi, pelnoprawnymi Obywatelami naszej Ojczyzny.
wszystkich adresatdw mojego ristu proszg jednoczednie o przyjgcie serdecznych
noworocznych iyczen - niech wszystkie zle chwile zostanE za nami a Nowy 2015 Rok
nie przyniesie nam wszystkim spok6j, zdrowie iwszelkq pomy6lno5i.
Szczqiliwego Nowego Roku r

Niniejszy list drogq elektronicznq kierujq tak2e do:
- Prezydenta RP Pana Bronislawa Komorowskiego,
- Marszalka Senatu Rp pana Bogdana Borusewicza,
- Wicemarszatkdw sejmu Rp: pani El2biety Radziszewskiej, pani wandy Nowickiei,
Pana Eugeniusza Grzeszczaka, pana Marka Kuchciriskiego oraz pana Jerzego
Wenderlicha,
- Klub6w Parlamentarnych: pO, pSL, SLD, pis, Sp, Tw6j Ruch oraz BiG
oraz przesytam do wiadomodci:
- Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego,
- Prezesa OZ PZD w Gdarisku pana Czeslawa Smoczyriskrego,
- Pelnomocnik6w Komitetu Inicjatywy ustawodawczej pana Bartlomieja piecha i pana
Tomasza Terleckiego.

Z wyrazami szacunku i dziafkowym pozdrowieniem
Andrzej Zajcew


