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Szanowne Panie!
Szanowni Panowie!
Senatorowie RP
Warszawa

Szanowni Senatorowie!

Czlonkowie zarzTdu i Komisji Rewizyjnej Rodzinnego ogrodu Dzialkowego
im. Kmdr ppor. Jana Grudziriskiego w Gdyni w imieniu dzialkowc6w,
wia6cicieli altan ogrodowych zwracajq sig do Was z apelem i pro6bE o
udzielenie swego realnego poparcia dla ustawy o zmianie Ustawy prawo
Budowlane uchwalonej w dniu 6lutego 2015 roku wolq Sejmu Rp.
Ka|dy z 217 wla6cicieli altan w naszym ogrodzie jest 2ywotnie
zainteresowany szybkim wprowadzeniem regulacji prawnych zwi4zanych z
jasnymi zasadami budowy altan w ROD. Wyra2amy przekonanie, ze ustawa
usungla wreszcie lukg prawn4 i bgdziemy mogli spokojnie korzystac zar6wno
z istniej4cych altan jak i budowai nowe, bez obawy o ich przyszlol(.
Ustawa wprowadzila definicjg altany w ogrodzie dzialkowym, kt6r4 posiada
ka2dy z prawie miliona dzialkowc6w w polsce. po ogloszeniu wyroku
Naczelnego SEdu Administracyjnego z 9 stycznia 2074 roku, stanglo przed
nami widmo masowego wydawania nakaz6w rozbi6rki budynkow
odbiegaj4cych od przyjgtej przez NSA definicji altany, zaczerpnigtel z
internetowej encyklopedii! Nierealne jest funkcjonowanie takich altan o lekkiej
a2urowej konstrukcji w ogrodach dzialkowych, jak wskazali to sgdziowie
NSA w swoim wyroku. Na kazdej dzialce znajdujq srg narzgdzia ogrodnicze
oraz meble ogrodowe, kt6re muszq byi przechowywane w zamknigtych
pomieszczeniach, aby uchronii je przed kradzielE i zniszczeniem. wobec tego
wprowadzenie jasnej definicji altany dzialkowej zgodnej z dotychczasowq jej
funkci4 jest zasadne i konieczne, o czym swiadczy ponad 200-000 podpis6w
obywateli popierajqcych projekt ustawy opracowany przez pZD,' jako
obywatelski.
wyra2amy przekonanie, 2e skierowana do was ustawa o zmianie Ustawy
Prawo Budowlane oraz innych ustaw uzyska poparcie wszystkich senator6w i



- 'po podpisie Pana Prezydenta bgdzie mo2na wprowadzii regulacje prawne w
2ycie.
Na tak4 decyzjg z niecierpliwosciq czeka ponad 900 000 wla6cicieli altan w
Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych.
Niniejszy list drog4 elektronicznq kierujemy do:
- Marszalka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza,
- wicemarszalktiw senatu RP: Pani Marii pariczyk-pozdziej, pana stanislawa
Karczewskiego oraz Pana Jana Wyrowiriskiego,
- Pafl i Pan6w Senator6w
oraz przesylamy do wiadomoSci:
- Prezydenta RP Pana Bronislawa Komorowskiego,
- Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego,
- Przewodniczqcej Krajowej Komisji Rewizyjnej pZD pani Marii Folt,
- Prezesa OZ PZD w Gdarisku Pana Czeslawa Smoczyriskiego,
- Pelnomocnik6w Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej,,STOp ROZBIORKOM
ALTAN" Pana Bartlomieja Piecha i pana Tomasza Terleckiego.

Z wyrazami szacunku i dzialkowym pozdrowieniem

W imieniu dzialkowc6w w
ROD im. Kmdr ppor. jana Grudziriskiego w Gdyni

Zarzqd Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego

Prezes f6zef Matwies
Wiceprezes ZdzislawZablocki
Sekretarz Zdzislawa Mucha
Skarbnik |olanta Marecik
Czlonkowie: Wieslaw Bednatz, Piotr Holka i Terzy Lukowicz

Komisja Rewizyjna ROD

Przewodnicz4cy BoguslawD4browski
Z-caPrzewodnicz4cego Eugeniusz Bugdal
Sekretarz WadyslawKata
Czlonkowie: Zbigniew Karpiriski i Dawid Martuszewski


