
APEL
do Parlamentanystów

w sprawie Oblrwatelskiego Projektu Ustawyl
o Rodzinnych Ogrodach Działkowyrch

My działkowicze uczestniczący w zebraniu kolonii Wendeńska
i Nad Stawem w dniu 15 marca 2013 r w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
im.Przyjńńw Szczecinie apelujemy do Posłów wszystkich ugrupowń
parlamentarnych o poparcie w głosowaniu obywatelskiego projektu Ustawy o

Rodzinnych Ogrod ach DziŃkowych .

Projekt obywatelski powinien zostać przyjęty i procesowany orazpowinien
być podstawą przyszłego prawa , na które polscy działkowcy zasługują
i którego mająprawo oczekiwać od swoich przedstawicieli w Sejmie RP.

Dzińka dla więlu znasjest jedynym miejscem, gdzie mozęmy uciec od szarej

codzienności i cieszyć się naturą , gdzie mozemy zbierac zdrowe warrywai
owoce a także odpocąrwać z caĘmi rodzinami .

Dla wielu polskich rodzin dzińka jest często jedynym miejscem wypoczynku,
poniewaz nie stać ich na wyjazd na wczasy.

Apelujemy i prosimy o uwzględnienie woli większości polskich
działkowców.
Uwierzcie, że dziakowcy pragną w spokoju uprawiaó swoje działki .
Stoją murem zaprojektem obywatelskiej ustawy opracowanej przez
działkowców dla działkowców . Uwidoczrione jest to zebranymi924 tys.
podpisów poparcia pod tym projektem.

Pamiętaj cierże działkowcy będą obserwować proces uchwalania nowej
ustawy iwyrażąswoją aprobatę bądźbez aprobatę dla Państwa przy
urnach łvyborcrych w najbliżsrych wyborach.

Z v,lytazarri szacunku działkowicze
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