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Szrnowny paoic Marszalku,

Jastem u2ytkownikicm dziarki ogrodowcj porekicgo Zwr4zku Dzidkowc6w o powicrzrhni 3g0 m2odtpku1985. Rodzinanoiaawla$ciwiJsvn 
",di"*r-frr.u,i".utoJ"ro*iriupl"ii.rupochodzqcych z rozbi6rck dom6*,pod..o;idd; *e,.k- , wybudourd alranrQ o powicrzohnr

zgodttcj z.przcptsami naszej oreord;cji to li,r ,ril'p"zo6ia"c,edi powlcrrchtri ;i ;i, '
Jcst ona skromna alc schludna ladna, lolorowa i d'uzy d" p-ilhdfi-t" "r*iitv.f, DarjQdziogrodowych jak r6wnte2 do spotkania rig z sqgiadanri'ai-alkowf,ni przy lawie, borbacio czyrodzinqym rpotkaniu przy grylu.

r,,rrr.^r.--r- j5:j,!ft:,:l.ic wielkic.dziwtonto , kledy dowie.dzialam stg po 29 tar{chJ€juzyrx,owa a 
"zc 

neJ€$ altankQ 
i !t nof.!r4b9 ld{cja rczcbrad, 

""piictC 
ttart aUd ioUaretod nienrchomortoi , kt6rym jue nas sirrz{Wvddrty pEii6w i wi'aii"fr 

"i"ir&ll''U,,cao*MiasL putzz9 lat nikomu nio przcs"k d;d,; t;J;; *"*_4 
"It "4 

t"id6,tkwpgdoaowal.
Panie Musz.lku a po co mi srtaoka b€z drzwi i okicn , onerdi erc&ilrycznci imozliwo{ci bczpieczncgo przc{Lovywada n rr4orr,y r4rptd" firfifr;;il-" '

- Kondtet Iqicjatywy Usawoda,rczoj ,, Stop Ro"6io*i'. eftfr " iiniu 9 pazazicnitca
Z0l4r..zlotyl do scjml obywarolrki projekt usivy o hriurrio u"t"."y - nlwo uuoowiaii o"a,
uickt6rych urtaw , z listami poparoia podpisanyni-przoz prawio 7O0'tysiqcy obywateli. pmjokt tcat
ma chronid nasze al&ny ogrodowe przcd rnzbi6rka, rsankcjouowad d,otycirczabwy prakrylowanv
shflpranay,

Dziqk{g Panu Panic Marszalku , 2o jnt po Hlku dniach, Pclnomocuit Komlffiu
Inicjatywy Uotawodawozcj zortal polnforrrowauy , 2o projokt ttn mstanio rkiomwany do
pierwezogo caytania w Scjnie.

Jcglom mQcaonajak r6vmiei mot kolodzy i kolotc*l d'idtowoy tq clqgl{ 
'nieustrunf od wiclu lat wal}.4 o lrtrienio narzyoh roddnnych ogrod6w dzidkowyoh 

' 
oagrntzacji

Polslicgo Zwt4zku Dzialkowc6w i dlat4o zunaorm elg z pro&e do Pans MarezalLs o odwrotnc
jofli jost to tylko mo2liwc , rozpoczgclc proccdury utawodawszej obywuclrllcgo projoktu o
ardrnie usbwy o prawio brrdowbnym I lnnyoh ustaw.

Wlcrzg 3o tylko Pana zdeoydowana po3tlwa i przodttQudgcie rpowoduj.t 'bJUwlcr6tcc , lrez projckt aniau ustawy- Prawo budowlano oraz niekt6ryoh uyow , wcjdzig w tyoic i
uohroni nar dda&owc6w przod prrykrymi konrokwenojami.
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