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SZANOWNA PANI MARSZAŁEK ! 

Społeczność Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Promyk" w Zamościu na zebraniu w 
dniu 15.12.2012 r. podjęła uchwałę zwrócenia się do Pani Marszałek z apelem o udzielenie 
skutecznego wsparcia „Obywatelskiemu projektowi ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych" i szybkie skierowanie go w pełnym brzmieniu na ścieżkę legislacyjną. 

My, działkowcy w Zamościu, także i w całym kraju, wiemy, że obywatelski projekt 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest najlepszym projektem ustawy dla 4-
milionowego środowiska polskiego społeczeństwa, które ponad 100-letnią ciężką pracą 
zasłużyło sobie na godne potraktowanie i uchwalenie tego projektu ustawy. 

Projekt ten w doskonały sposób spełnia wszelkie wymogi orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 11.07.2012 r, ale także jest zgodny z innymi ustawami 
obowiązującymi w RP. 

Liczymy, że nie dopuści Pani Marszałek do tego, by Sejm RP zajmował się byle 
jakimi projektami ustaw obliczonymi na poklask wyborczy lub mające znamiona lobbingu, 
w tym z kuriosalnymi rozwiązaniami z zakresu budownictwa działkowego proponowanymi 
przez zespół z Pani ugrupowania pod kierunkiem posła Husakowskiego , które naruszają 
uregulowania ustawy „Prawo budowlane". 

My, działkowcy z peryferyjnego Zamościa ale także i z całego kraju, czujący się 
Polakami, chcielibyśmy odczuć, że jesteśmy w jednej polskiej rodzinie i chcielibyśmy odczuć 
- a nie mieliśmy dotąd takiej okazji - że darzy Pani sympatią to dość liczne, wyborcze 
środowisko działkowców i doprowadzi Pani wspólnie z Panem Premierem i Panem 
Prezydentem do uchwalenia „Obywatelskiego projektu Ustawy o ogrodach działkowych" w 
pełnym brzmieniu. 

Niech po raz pierwszy od 22 lat polscy działkowcy odczują, że znajdzie się takie 
ugrupowanie polityczne spoza IV RP, które nie walczy w Polsce z działkowcami i niech Ci 
działkowcy mają tego świadomość. 

Z wyrazami szacunku 


