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Walnego zebrania sprawozdawezego Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego irn. 30-
lecia PRL w KEpicach z dnia 28 kwietnia2}L3 r.
w sprawie : projekt6w ustaw dotyczqcych ogrod6w dziatko!\rych .

szonovtrte Panie Poslanki , szanowni psnowie posrowie !

Z wielkq uwag4 obserwujerny i analizujemy infonnacje docieraj4ce do 1as po
wyroku Trybunalu Konstytucyjnego Niestety nie s4 one wszystkie
optyrnistyczne . Jedynq ,nadziejq napawa uchwalenie naszego projektu
obywatelskiego . Sejm po pierwszym czytaniu w dniu 19 kwietni a zadecydowal
o skierowaniu do komisji wszystkich projekt6w ustaw . Liczymy na ro a
chcieliby6rly byi przeko-nani, ze Parlamentwykorzysta swoje kompetencje do' tego 'aby ,zabezpieczyc , tak jak to zostalo zapisane w uzasadnieniu wyroku

. Trybunalu Konstytucyjnego nasz interes tak aby nie zaprzepadcii tradycji ani
dorobku ogrodnictwa dzialkowego w naszym kraju. Szkoda , ze autorzy
projektu Sprawiedliwej Polski i Platformy Obywatelskiej nie znajqlub nie chcq
znac genezy powstania ogrod6w dzialkowych . My uzytkujemy dziatki w
ogrodzie kt6ry, od pocz4tku do kofica budowany byl przez uzytkownik6w
dzialek . Dlatego te2 jesteimy przeciwni propozycjom Posl6w platformy
Obywatelskiej i :solidarnej Polski . Szczegolnie nie d,o przyjpcia jest utrata'wszystkich praw do maj4tku tak prywatnego jak i wsp6lne go . Czy dzisiaj nasz
ogr6d i wiele innych powstalych w okresie PRL trieba ooa wzsiedern
organizacyjno - prawnym budowa6 od nowa ?
Szunowni Psfistwo !
Uszanujcie namiastkq paf,stwa obywatelskiego nie psujcie tego co latami
dzialania siq sprawdzllo . Niezaleznie od przynalearos.i-partyjnej poprzyjcie
nasz obywbtelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach dzialko tir
Szczegolnie apelujemy, do tych Poslanek i Post6w kt6rzy bedq pracowai nad
projektami ustaw w komisjach . W swych rozwa?aniach kieru;iie sig naszyrn
dobrem a nie interesem tych ktorzy zrobi\i dobry interes iu prt"^ianach
ustrojowych w naszymkraju .
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