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ROD ,,Grz4dka" w llawie

Szanowne Paristwo
Jako wieloletni dzialkowiec w raz z rodzinq uzytkuiqcy od ponad 40 lat dzialkg

w ogrodzie ROD ,,Grz4dka" w Ilawie w okqgu Warmifsko - Mazurskirn zwracam sig do
Paistwa Parlamentarzyst6w o udzielenie poparcia obywatelskiemu projektowi ,,Stop
Rozbi6rkom Altan", i uchwalenie wlaSciwej definicji ,,altanki dzialkowej,'.

Zloaony w Sejmie obywatelski projekt poparfy przez przeszlo 700 tysigcy
dzialkowc6w oczekuje waszego ,,schylenia sig nad nim" i szybkiego poparcia.

Prosba ta jest tym bardziej szczeg6lna gdyL, jako wieloletni dzialacz polskiego
zwiqzkl Dzialkowc6w oraz wieloletni radny samorzqdu miejskiego rozumiem, 

"o 
rnu"ty dlu

zwyklych dzialkowc6w posiadanie dziatki a w tym altanki, kt6ta zabezpiecza schronlenie
podczas pracy na dzialce. Znai4c Pafistwa pzychylnodi do wczedniej popartej przez was
nowej ustawy o ROD z 2013r, uwazam, Le i ten projekt bQdzie szyUto zatatwiony tu
zadowoleniu miliona dzialkowc6w i ich rodzin. Uchwalenie tego projektu uchroni alianki
/budowane w tym ksztalcie juz prawie 100 lat temu./, przed masowa rozbi6rk4
w poszczeg6lnych ogrodach dzialkowych.

Nowelizacja Prawa Budowlanego dotyczqca zmiany pojgcia ,,artanki dziarkowej
zapewnia nam prawo rozwoju i funkcjonowanie ogrodnictwa dzialkowego w naszym kraju na
wz6r ogrod6w, funkcjonujqcych w Unii Europejskiej.

Zwiedzajqc ogrody w Niemczech i Holandii, ich altanki sw4 budow4 zbytni4 nie
ro2ni4 sig. Dzisiaj, kiedy ogrody dzialkowe sig rozwijajQ i sq akceptowane przez srodowisko
dzialkowe i spoleczno$i lokaln4 w naszych miastach, niszczqc tradycyjn4 budowg ,,altanek'.
na dzialce w imig prawa, chce sig przy tej okazji zniszczyt, ponad stuletniq tradycJg istnienia
ogrod6w i ich tradycji.

Szanowni Pafistwo! !
obserwui4c, wieloletnie dziarania likwidacji ogrodnictwa dziarkowego w naszym

kraju, uwazam, 2e nie racje merytoryczne, lecz polityizne byly i sq po*oi"- dzialania
|grupowan politycznym wspierane ludzmi, kt6rym marzy sig zbycie kapitafu na ludzkie-
krzywdzie.

Gigboko wierzg, znaj4c Paristwa postawg pozylywnqpruy uchwaleniu ustawy o ROD
z 2013r., Ze za spruwq Paristwa, i wszystkich ugrupowafi politycznych, wreszcie zostan4
przekre6lone klamliwe i nieprawdziwe stwierdzenia o nasz;S,m Zwiqzku i dzialkowcach.

Dzialkowcy to ludzie pamigtliwy - dziS pomoZecie Wy nam, my pomoZemy jutro
Wam.
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