W środku znajduję się petycja dotycząca
przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat
osiedla domków fińskich przy ulicy Jazdów w
Warszawie.
Czym jest Osiedle Jazdów?
To unikatowe osiedle drewnianych domków w samym centrum Warszawy. Podarowane przez Finów,
zbudowane przez Polaków, służyło odbudowie Stolicy zniszczonej przez Niemców. Jest niemym świadkiem
powojennej historii Warszawy a jednocześnie miejscem o unikalnym klimacie, zielonym i wolnym od hałasu.
W ostatnich latach jego istnieniu zagraża agresywna polityka mająca na celu zdobycie terenu pod
nowoczesne miejskie budownictwo.

Czym są konsultacje?
Rozmowy, spotkania i debaty mające na celu ustalenia wspólnej wizji przyszłości tego terenu. Każdy
będzie mógł się pojawić i dołożyć swoje trzy grosze.

Jak mogę pomóc?
Jeżeli możesz głosować na terenie Warszawy- Podpisz się pod petycją.
Polub naszą stronę na Facebooku http://facebook.com/jazdow
Zagłosuj nogami odwiedzając nas.
Kalendarz wydarzeń co wtorek na FB.

INSTRUKCJA
Instrukcja do składania podpisów pod wnioskiem
Podpisać mogą się jedynie osoby posiadające prawa wyborcze na
terenie miasta Warszawa.
1. Rubrykę Lp, - zostawić pustą.
2. Rubrykę imię i nazwisko – uzupełnić dokładnymi danymi wg
dowodu osobistego. Nie stosować skrótów imion. Pamiętać o
wpisaniu drugiego imienia,
jeśli jest ono wpisane w dowodzie.
3. Rubrykę adres zamieszkania - wypełnić wg danych z rejestru
wyborców (zazwyczaj jest to adres zameldowania, chyba że
dokonane zostało
przerejestrowanie do innego okręgu wyborczego) Niedozwolone jest
używanie skrótów nazw - ulic, miasta etc.

Dziękujemy i zapraszamy do Jazdowa.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 roku
Stowarzyszenie Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów
Reprezentowane przez
Prezes Beatę Walkiewicz
Jazdów 5a/8
00-467 Warszawa

Sz. P.
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m. st. Warszawy
pl. Bankowy 3/5, pok. 129
00-950 Warszawa
Szanowna Pani,
Zgodnie z brzmieniem Uchwały Rady m. st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 roku LXI/1691/2013 w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy oraz na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) wnosimy o organizację i przeprowadzenie
konsultacji społecznych w sprawie przyszłości i formy funkcjonowania Osiedla Jazdów w Warszawie w formie:
• warsztatów projektowych będących ustrukturyzowaną pracą grupy osób, prowadzącą do wypracowania propozycji
rozwiązań oraz
• paneli obywatelskich polegających na regularnym zasięganiu przez dłuższy okres opinii dużej, reprezentatywnej
grupy mieszkańców.
Osobą reprezentującą wnioskodawców jest Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów pani Beata
Walkiewicz.
Osiedle Jazdów to unikalny świadek skomplikowanej, europejskiej historii i wysiłku odbudowy Warszawy po wojennych
zniszczeniach. Jest też oazą spokoju dla ludzi i przyrody żyjących w symbiozie w centrum gwarnego miasta. To miejsce,
historia i klimat, którego nie da się stworzyć nigdzie indziej, i które może stać się jednym z elementów pokazującym jak
wyjątkowa jest stolica Polski.
Uważamy, że konsultacje społeczne, uwzględniające głos mieszkańców osiedla i wszystkich zainteresowanych warszawiaków,
dające możliwość przedstawienia swojego stanowiska każdej ze stron, są najlepszą i najbardziej demokratyczną formą
podjęcia decyzji o przyszłości osiedla Jazdów.
Popieram wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przyszłości i formy funkcjonowania Osiedla
Jazdów w Warszawie w formie:
• warsztatów projektowych będących ustrukturyzowaną pracą grupy osób, prowadzącą do wypracowania propozycji
rozwiązań oraz
• paneli obywatelskich polegających na regularnym zasięganiu przez dłuższy okres opinii dużej, reprezentatywnej
grupy mieszkańców.
Instrukcja do składania podpisów pod wnioskiem
1. Rubrykę Lp, - zostawić pustą.
2. Rubrykę imię i nazwisko – uzupełnić dokładnymi danymi wg dowodu osobistego. Nie stosować skrótów imion. Pamiętać o wpisaniu drugiego imienia,
jeśli jest ono wpisane w dowodzie.
3. Rubrykę adres zamieszkania - wypełnić wg danych z rejestru wyborców (zazwyczaj jest to adres zameldowania, chyba że dokonane zostało
przerejestrowanie do innego okręgu wyborczego) Niedozwolone jest używanie skrótów nazw - ulic, miasta etc.

PODPISY - NA KOLEJNYCH STRONACH

Popieram wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przyszłości i formy funkcjonowania Osiedla
Jazdów w Warszawie w formie:
• warsztatów projektowych będących ustrukturyzowaną pracą grupy osób, prowadzącą do wypracowania propozycji
rozwiązań oraz
• paneli obywatelskich polegających na regularnym zasięganiu przez dłuższy okres opinii dużej, reprezentatywnej
grupy mieszkańców.
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Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia poparcia niniejszemu wnioskowi, zgodnie z Ustawą z dn. 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
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