
"rr6lD': trzPzD

Pof eki Zw i4zek Dziaikowcdw
Rodzinny Ogr6'J bzialkowy " 6rzeg u

49-300 Brzeg, ul.proclrowa I
NIP 747-t6. t9.4J5 Regon 00?0t59l j-29t26

t e t / f a x , O ? 7 4 t 6 3 t  I I

NR TEL I A?74542A52

Marszalek Sejmu
Poslowie Zierni Opolskiej

S T A N O W I S K O

w sprawie projektu ustawy,,Solidarna Polska" wniesiony
do Marczalkn Sejmu w m-cu wrze$niu 20l2r.

Na przestrzeni ostatrich lat po uchwaleniu ptznz Sejrn RP ustawy
o rodzinnych ogrodach dzialko!rych w 2005 rolu pohtycy niepr4ychylni
ogrodom dzialkowym w miastach, wspierani prznz biznes ogdlnokrajoW,

rozpoczeli jal*A walkE o tereny uiytkowane puzez 
-dzialkowc6w

nz,esznny ch w Polskim Zwiazku Dzialkowcdw.
Przyktadem tego, bylo wniesienie do Laski Marszalkowskiej

projetfir ustawy o ogrodach dziallkowych rekomondowanej przez Prawo

i SprawiedliwoSd, pod redakcjq posla Pana Andrzeja Dery. Po I Kongresie

Pmt, kt6ry odbyl siE w 2OAg roktr w Warszawi€, w dwa dni p6frriej Sejm

RP w pierwsrym cryrtaniu odrzucil wymieniony projekt.
Obecnie, po og-loszeniu wyroku Trybunatu Konstyturyjnego

o ogrodach dzialkowych, jako piernvszy zgloszony zostal prawie ten sam

projekt do Marszalka Sejmu o ogfodach dzialkowych, ale jut

rekomendowany przez,,solidarn.q Polskq", z rekomendacja do

reprezentowania wnioskodawc6w przfrz Pana Posla Andrzeja DerE- Po

analizie tego projektu okaaalo siE, 2e jego slcutkiem mote byd generfl,lne

wywlaszozenie dzialkowcdw ji lilnlridacja wiqkszo$ci ogrod6w
dzialkowych. Jest rze,crq zadziu'iajqpq, 2E tak skrytykowany projekt

ustavry, odrzucony prraz Sejm w pierwszym czytaniu kieruje i sklada w
Sejmie ten sam Posel,

Ztroinny nowy projekt ustawy o ogrodach deialkowych r62ni
sie od poprzedniego jedynie wykredleniem zapisu o preferencyjnej
sprzedady dzialek dzialkowcom. Srwierdzid wigc naleiyo ie ponowne
ztoilenie tego projektu do Sejmu jest wyrazem pogardy i bralu szacunlnr
dla millona polskich rodzin. Jestedmy przeciwni temu projektowi
i zwracamy sie do Marszalka Sej:mu RP araz posl6w Ziemi Opolskiej
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o odrzucenie tego projektu, kt6ry jest wyrazem braku szacunku dla Sejmu

RP.

Btzego 25 wtznfinia 2012 r.
Podpisy

Pg wiadomo$p!'Iftajowa 
Rada Pm w Warszawie


