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Uczestnicy zębrania Koła II sektor iI zwracamy się do Pani Marszałęk z prośbą o wparcie

na drodze legislacyjnej obywatelskiego projektu ustaw1, o rodzinnych ogrodach działkowych.
który zdobył poparcie 924tyś naszych obywateli. Jesteśmy grupą osób która chce

odpoczywać w ciszy i spokoju naszych działęk w otoczeniu przyrody przyjmować gości i
członków rodziny. Cieszyć się spokojem w otoczęniu zięleni. Uregulowanie prawne zapewni

ogrodom w całej Polsce stabilizację prawną w funkcjonowaniu ogrodów. Inne projekty nie

zapewniająnam bezpieczeństwa prawnego którego bardzo potrzebuj emy.
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Pani
-"?fl"ł;?mu Rzeczypospolitej Polski

Uczestnicy zebrania Koła Ia i Ib zwracamy się do Pani Marszałek z prośbą o wsparcie
na drodze legislacyjnej obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych, który zyskał poparcie 924 tysięcy polskich obywateli. Uregulowanie
prawne zapewni ogrodom w Polsce stabilizację prawną funkcjonowania ogrodów.
Inne projekty naszym zdaniem godząw słabągrupę społeczną oraz wieloletnią
tradycj e działkow ąw naszym Państwie.
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