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Szanowny (Panie (Prezydencie 

Z uńełką wdzięcznością cała społeczność naszego ogrodu przyjęła fakt złożenia podpisu przez (Pana (prezydenta pod 
ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, na którą czekałiśmy z oSawami, ałe z wiarą w ostateczny sukces. 
'Ustawa ta umożłiwia dałszefunkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych oraz gwarantuje nam 6ezpieczeństwo i 
prawa działkowców, oraz to że ogrody działkowe w (Połsce nadał 6ędą istnieć, nadał 6ędą się rozwijać, a łudzie w tych 
ogrodach ze spokojem 6ędą mogłi skupić się na ich uprawie, na pracy i wypoczynku, rodzin i ich przyjaciół. 

Panie (Prezydencie 
Z wiełkim niepokojem jednak^odnosimy się do wystąpienia Związku Miast (PoCskich skierowanego do Pana Prezydenta w 
dniu 20 grudnia 2013 roku o rozważenie możłiwości skierowania nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do 
TrySunału Konstytucyjnego 

Panie Prezydencie 
Zapewniamy Pana (Prezydenta w przeciwieństwie do wystąpienia przedstawiciełi Związku Miast (PoCskich, że ogród nasz 
oraz pozostałe ogrody znajdujące się w naszym mieście 'Wronki mają pełne wsparcie ze strony Władz Miasta oraz Władz 
Polskiego Związku (Działkowców. Ta inicjatywa Związku Miast Połskich prowadzi do nowej zawieruchy wokółgruntów 
zajmowanych przez ogrody. My chcemy spokoju. Wałczyliśmy o nową ustawę i ją mamy. 
(Dumą napawa nas fakt, że to właśnie rodzinne ogrody działkowe stanowią zielone płuca dla naszego miasta, że ogrody 
stanowią miejsce wypoczynku i rekreacji ich mieszkańców. Ogrody nasze są do6rze zagospodarowane. My działkowcy 
jesteśmy z nich dumni Kiedy zostały nasze ogrody dotknięte klęska powodzi to nie ZwiązekjMiast Połskich nam pomógł 
odbudować zniszczoną infrastrukturę tyłko Związe^ziałkpwców oraz Władze Miasta. 

Panie Prezydencie! 

W imieniu naszej społeczności użytkowników działekJ
<RP(D im. (Borekjwe Wronkach w okręgu piłskim prosimy Pana 

Prezydenta o nie kierowanie naszej ustawy do TrySunału Konstytucyjnego, gdyż ustawa spełnia nasze oczekiwania. 
"Uzyskała poparcie naszych działkowców oraz władz naszego Miasta. 

Z wyrazami szacunku 

Zarząd (ROD im. (Borek^Wronk} 

Sekretarz (RCKD (Prezes (RCXD 

'Ewa ęrześ Jan (Rysiaki. 

(Do wiadomości: 
1/ ZwiązekjMiast (PoCskjch, 
2/Krajowa 'Rada PZD, 
3/OZ (PZ(D (Piła. 


