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Wu:szawa

Szanowny Panic Mars:alku.

1,arz4d Rodzirrnego Ogrndu Dzialkowcgr.r im."Sz)rynona Wachorviaka" u Wqgro*cu wo1'

wielkopolskie * pchri pqpiera lniciat:-wQ Usta*'odau,czq ^.Stop Roz.bi6rkorn Altan'' i prosi

o przyipieszcnic prac lcgislac;jnych zwiqzanych z Projeklem Ob.vr.ratelskim \! lej spra$.ie. Nasz

samorzqd ogrodot-r po wnikli$]m zapomaniu siQ z projeklem obywatelskim usta'ni.v apeluje do

Pana Marszalka o popnrcie /swartych rv nint rozwiilz..air i reguiacii prawn;'ch.

Froiekt ten t pelni odpou'iada inleresom dzialko'*cirp i oglodtirv dzialkowych. .lest

rvl;rsciu,u i*kccpto',vanq przcz nas altemat).q'q rr' kt6rej z:raleili siE dziaikorvcy. ogrod"." i Polski

T.rviqzek Dzialkorvcdrv w :"wiq7i<u z brakient uregulowan dolyqzqcych altan ogrodowych. Aitirnhl

ogxodowe zostaly postawione zgodnie z obowiqzujqcym poreqdkiem pmllnlm. sq nier"z dolohkicm

*'iciu polioleri dzialko'r+cow. l,chrvalenie pz€z Sejm ob!'wate lskiego projektu ustaul" .ies1 ptxjslawa

stabilizacj i i dalszego rozwoiu naszlrh ogrod6w'.

.lcsresnry ogrodanti z, tradlcjami siqgai4cymi okrcsu prz.cthvoienncgo. Ohyuatelski proiekt

usrruv zabezpiccza nabytc na przestrreni nasz-cgo istnienta prawa dziaikowcow i ich sto*arzy-szen.

rv p0sz-anownniu dlfl nlszcg0 dnrnirkr,r i trndycji.

Dzidhi w naszlch ogrodsch deialkowl'ch posiadaj4 rodziny mnicj zanro2ne. Dzialka dla niclt

iest tsparcicnr ekonomicznym. miciscem gdzie moga wrypoczy*af wsp(rlnie z rodzinq. Ograd\

dzialkcwe sq uzitdzeniami ui-yrecznoSci publicznei. sq potrz,ebnymi terenami zielonymi * miastach

utrz-m-v*an.vmi przez tlzialkowcow, Stu2q one nic B-lko rodzinom dzialkor'"-vm. ale spolecznoSc i

lokalnqj. Sq dohrzc zarz4rlzane prl:z .rlmorzqd) ogrodo\tc i Zrvi4zek. \aszC dZialania wspicriila

samorz4dy. nriasl i grnin. kt6re z-najq nasze potrzcbf i prnhlemy. bo ucz-estniczynry *tywrie * ZyciLr

pultlicznS,m"

Aby na.rze ogr$dy nadal iozwtaly siq i sluzyly mdzinom dzialkowym w nadehodT-lcych

trudnlch latach kryz1"su potr:etrne jest nam stabilne prawo w oparciu. o kt6re funkc.ionujq omz

wsparcie Panstwa.

Prr"rszq rr urizgl$nicnic naszrch pogiqdorv rv toczqccj siE dyskus-ii nad proiektem

obr ryatelskim u sprruie altan r;grodoulch rv Rrldzinnl,ch Ogrodach lJz-ialkowl'ch.
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