SP6tr,DL'IF,LNIAMIE SZKANIOWA

,,BAT.ITYK''
81'36I GDYNIA, UL. ZGODA 8
www.smbaltYk.Pl
NIP586-000-49-51

futQzo{oienin
19 5 9

NOI{DEABANKPOLSKAS.A.CDYNIANR36144010260000000000357887
qooz
totz
oooq
oooo

pr(oBps.e.t olcoviie in rg tozotssr

dnia.'..'Q.1'O'&2O'13[""" "'
Gdynia
ul. ZGODA 8

NASZZNAK:

FAX: 58 621'92-51
NR TELEFONOW:
Centrala
58 620-15-01

Szanowna Pani
Ewa KoPacz
Marszalek Sejmu RP
'Warszawa

Prezes
Z-caPrezesa
d/s technicznoeksploatacYjnYch

sselt-'7'1-42

s8 621-66-64
Czynsze:
s8 669 05-50TA I
58 669-05-66TA Il
58 660-62-94TA lll
Media:
58 660-60-69
Dzial Czl. Mieszka'
5 8 6 2 0 - 15 - 0 1
w.40,41
Lokale U2Ytkowe
58 620-9.I-44
Dziai TechntcznoEksploatacYjnY
58621-78-17
Ekspoloatac3a
58 621-95-4s
ZaoPatrzenie
s8 624-23'54

Administrac.1a
Sr6dmie6cie- I
58 62t-92-42
5 86 6 1 - 7 1 - 3 4
8l-317GdYnia
ul. Warszawska23A
Administracja
Witomino - lI
58 624-15'42
58 624-31-s3
8l-653 GdYnia
ul. Narcyzowal0A
Administracja
Witomino - lll
58 624-12-93
58 624-12'94
8l-661GdYnta
ul. ll MPS 9
Klub OsiedlowY
58 624-12-91
8l-653 GdYnia
ul, NarcYzowa I

Szanowna Pan'i Marszalek!
^ft;i;;y.ft
Zaru4dSp6lrlzieJ'niMieszkaniowej,,Ba}tyk"wG{.ynipopieraobywatelski
ogtod;tt dzialkowych zareiestrowany
;
ust'wy
Dro.iekt

il:3fi t.-il:iir"iro*ii.tinicjati"rvustawodawczej'

obywatelskiLprrljektustawyzawierar:qu]'acjeprawnepozwalaj4ce'na
qi"lfy:l'-, J"' onnujzsoonv
go
dalszetu'k.jc''1il;i;- 6gioao*.
Konstlrtucyjle go lxMestio 4ce
fryuunalu
*yt"m
a#
p
z ostanowiieni
zipisyz{artykl*6wustawyzzoolroku.Projektllttadafunkcjonowanle
;;;;;.iicych. dzialkowc6woraz daje
stowarzyszJ
ilo6ci
eJi
nieograniczon
do jakiegokolwiek
r
im mo2li,,rros(rrezygnac:l , .n;*-{ri:-ftt-,.
zrzekania $g wtulu prawnego
koniecznosci
bez
stowarzyszenia
6rodk6w
;;.*o ao'od"vskania
do dzialki.z"p.fril t"tz"-ariurt;*."*
;;rzypadku lih,rridacjiogrodu'
zainwestornranych

Bardzowirilrr,czlonk6wnaszejSp6}dzielnioraz.mieszkafc6wnaszych
;q g:::iecioleciswojemale
osiedlij.r* a,iuiio*t"*i op'"*i"uii":vt"i
na tereniemiastaGdyni'
dzialkiw,*rieluogrodachzlokalizow'alych

os6bratujedomowe
dzialko*yla:]:
ogrodom
wtaSnie
takinn
To &iqki
potrzebyfu":Tl^i owoce'To dzialki
budiety opr"o*.341o" #lt'oe '*olo"gb czasubqd4c z konieczno.ci
zapewniaj,l,o'":rll':!e;;t"
dIawYja'd-6wurloPowYch'
;ii;;.r*'a

W 6 r 6 d u r Z l r t l i l o w n i k 6 w d z i a } e k j e s t w i e l bezrobotni
u.emeryt6
w , rcotaz
encist6w,
oraz
wynagrodzenie'
osoby zatrudnio";-;; najnizsze
czqsciejmlodz;iludzie'

W naszej ocenii.efunkcja dzialek nie zmienia $Q,. t w okresie
narastaj4cegogorpodat.rugo kryzysu i. postgpujAggjPlgq-eVzacji
utrrymani-e istnienia _ogrod6wdzialkowych
s"pol,ei,zeristwa
;;irkfi;
ofit*6lonych w pbnad partyjnym obywatelskimprojekcie
;;^;;;J..f
wielu rodzinom naszych-czlonk6wna przetrwanietych
;.*y;;zwoli
trudnych czas6',v.
dzialkowezlokalizowanew naszym
-urza4zonej,Nalezytak2e podkre6li6,2e ogrody
na^kt6re samorz4d'lokalny
miescie s4 terenami zieleni
6rodk6w publicznych.
-miejskich ogrody te .pelni4 wa2n4
;il-;;ri'wydawad
teren6w zurbanizowanych,
ru"f..Ji ,ielon,ych pluc dla
powietrza'
pochliniaj4c zanieczyszczenia
fun}-.iS r9$zigVgfr ogrod6wdzialkowych
Uwzglqdniajqcponadczasow4
staje
nikomu nie wollo-dopu6ci6do ich titwiaacji i dlategokoniec*znym
;fi- *pr";;6zenie odpowiednich regulacji prawnych umo2liwiaj4cych
regulacjep.un*. iawiera wla6nieobywatelski
ich dalszeistnienie,
"-t-.ti.
projekt ustawY'
zlozylo
Informujemy takie, ie wielu mieszkafc6w naszej Sp6ldzielni
uznaj*c
inicjatywy ustawodawczej
,*":" li"dprsy pop"t.ia {ta. tej-ogrodnictwa
dzia]kowego.w Polsce
[o"i..r,ioSl if"f!r.'go ittoi.ti.
pokolef.
prryszlych
u2ytkownik6wi
,,,i.ruea"4 dla.obe"cnych
r6wnie2
Niniejsze stanowisko drog4 elektroniczn4, przesylamy
Zwi4zkuDzialkowc6ww warszawie.
ao *iaaomo,ScillrezesaPolski-ego
Zwwazami szacunku

