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Gdarisk, dnia 27 wrzeSnia 2012 roku

STANOWISKO
Prezes6w i Przewodniczqcych Komisjistatutowych Rodzinnych ogrod6w Dzialkowych

Okrqgu Gdariskiego

,k,";;il:;;";::1*Ji,Tllffil:il:1,,,:,HlJ,.i,*,
My' demokratycznie wybrani Prezesi i Przewodniczqcy Komisji StatutowychRodzinnych ogrod6w Dzialkowych funkcjonujacych w okrqgu Gdafiskim, spofecznie pelniEcyswoje obowiazki, biorqcy udzial w cyklicznych narauach w dniach 2L,24,26 i 27 wrze€nia 2ol2roku' wyraiamy sprzeciw wobec propono-.nych rozwiqzaf zawartych w projekcie ustawy oogrodach dziarkowych a przedroionych przez sotidarnq t=;rrkq.
Nie rozumiemy, dlaczego grupa posl6w z autorem tego projektu poslem AndrzejemDerq zdecydowali siq na podpisanie i skierowanie go, ni" ,*r".rjqc uwagi na fak! ii jest onpelen sprzecznoSci prawnych a w proponowanych rozwiqzaniach takie sprzeczny zKonstytucjq RP' w przedlo2onym Marszalek sejmu Rp projekcie nadal roi siq od bfqd6w, nietylko interpunkcyjnych czy ortograficznych, are takie merytorycznych. skiero*"ny do sejmuprojekt ustawy jest przede wszystkim spolecznie szkodliwy oraz wadliwy, bowiem nawet niespelnia wymaganej przez Konstytucie Rp zasady przyzwoitej regisracji.zadziwiaiqcym takie jest, ie po ,pty*i" 3 lat posel Andrzej Dera wraz z grupE post6w niezadali sobie nawet trudu, aby zaktu;lizowad poprzedni projekt zglaszany w 2009 roku przezPis i nadaf powielili rozwiqzania i zapisy sprzeczne ze stanem faktycznym i co gorsza sprzecznez ustawq Zasadniczq' Autorzy projektu nadal przywolali nieobowiqzujqce od 7 latnazewnictwo i oparli konstrukcjq tego projektu o nieistniejqce jui przepisy prawa. Jeierizatem autorem tego projektu jest prawnik z wyksztalcenia i podobno dziafkowiec to nicdodad, nic ujq6 i moina to okre6lid jednym slowem _ wstyd!

Ten projekt jest praktycznie tym samym, kt6ry wysoka tiba odrzucila w lipcu 200g roku jui wpierwszym czytaniu uznajqc go za niekonstytucyjny.
Poslowie Solidarnej Polski wlaz z autorem posrem Derq w czesto mediatniewypowiadanej 

"trosce" o polskich dziatkowc6w chcq n"r-porr"*id wszystkich praw nabytychi do tego nabytych w pelnym zaufaniu do stanowion"go-pr"wa. chcq obciqiyc dzialkowc6wponoszeniem koszt6w utrzymania gminnych urzqdnik;v, pracownik6w zarzqd6w wsp6tnot,kosztami funkcjonowania tych ,rr4d6* i wszelkimi kosztami, jakie tylko wymysli gmina. w
"trosce" o dziafkowc6w proponuiq nawe! by obecni u2ytkownicy mai4cy petniq praw wdecydowaniu o swoim ogrodzie iott"ti podzieti na wla6cicieli czyli lepszych i zwyczajnychuiytkownik6w, czyli gorszych, kt6rzy bqdE mogli nawet robi" pog"dad, ale musze zapomniedby mogli o czymkolwiek decydowad. poset Andrzej Dera wraz z poslami swego politycznegougrupowania postanowili takie zamienid tak krytyko*"ny podobno przymus nareienia doPZD w przymus bycia czlonkiem wsp5lnoty!



stwierdzamy, ie ponowne zloienie skompromitowanego projektu ustawyjednoznacznie Swiadczy o prawdziwym jej celu, a celem jest doprowadzenie do zlikwidowania
samorz4dnei i samodzielnej organizacji spofecznej wraz z nacjonalizacjq jej majqtku.Posfowie, a zwlaszcza Andrzej Dera zapomnieli, ie to nie sq czasy powojenne! chcqczlikwidowad iakqkolwiek spolecznq organizaciq trzeba spelni6 szereg wymog6w zawartych wart'13 Konstytucji RP i moie tego dokonad tylko sqd, bo tak stanowi art.ss ust.2 UstawyZasadniczej! Posfowie zapomnieli takie, ie obecne prawo nie pozwala na przejqcie majqtku
PZD przez skarb Pafistwa a zatem takie i to proponowane rozwiqzanie jest sprzec zne zKonstytucjq RP!

Stwierdzamy, ie nale2y przypomnied wszystkim posfom na Sejm Rp, ii majE obowiqzek
chronid konstytucyjne prawa obywateli, a nie w imiq swoich partykularnych celow niszczydpodstawowe zasady demokratycznego paristwa.
Zapomina siq przedkladajqc takie projekty, ie potscy dzialkowcy nie sq bezrozumne masedajqcq siq manipulowad, ale dobrze zorganizowanq calo6ciq pefniqc4 istotne i waine funkcjeproekologiczne, prozdrowotne, integracyjne i spoleczne.
Dziafkowcy okrqgu Gdariskiego bqdq wspierad dzialania podejmowane przez Krajowq RadqPZD w obronie dzialkowc6w, ogrod6w iZwiqzku.
Niniejsze stanowisko postanawiamy skierowad do:
- Prezydenta Rp Bronislawa Komorowskiego,
- Prezesa Rady Ministr6w Donalda Tuska,
- Marszafka Sejmu Rp Ewy Kopacz,
- Marszalka Senatu Rp Bogdana Borusewicza,
oraz przekazaf, do wiadomo6ci Prezesa Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w Eugeniusza
Kondrackiego.
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