OD :OPOZSPZD

31 NRJ. 2@L3L4i46

NR FRKSU:748484553

STR.1

Szcz.,awno
fArcJJt fiaja 2013r:

Pan
BartoszKownacki
Przewodnicr.4sy
NadzwyczajnejPodkomisji Sejmovre.i
SzanownyPaniePo$le
'wsz,vstkie
My, nizej podpisanidzialkowcy sudeccy hacznieobserwujemyi analizujemy
wydarzeniaw Sejmie,atalcie opinie, kt6re dotycz4 wszystkichprojekt6w tt,stawo ogrodnch
<lzialkowych, Wydauenia te dotycz4.przyszlodoiogrod6w dzialkolvych w Polsce,,dotyczq
wolno$ci
prz,yszlejsytuacjiprawnejmiliona rodzin dzialkowcdww tyilt zachowaniakonsQduoyjnej
siq.
zrzeszania
Nie mamy2ndnychzludzefrco do intencjiposl6wPlatforrnyObylatelskiej, kt6re zostaly'zapisane
w projekcieustawy9 qgrodachdzialkowychzloZorrymprzaztychposl6w.
poselslminicjatywa Platformy Obywatelskiejzmrierza tylko do jednego celu, !i. do masowej
likwidacji ogiod6w dzialkowych,pozbawienianasprawado posiadaniaog6lnopolskiejorganizaoji,
pozbawilni. n*r rr*odzielno$ci, samorz4dnofci i niezalcino$ci,obciqZoniaznacznymikosztami
-zwiqzanymiz
naswla$cicielomgrunt6w.
u2ytkowaniem&ialek i podporz4dkowania
Potwierip-amytralh4 ocenqPanana temirt tego pmjektu,a mia:rowicie.i2 je$t t0 projekt ustawy
dla dcwclopcr6w,a nie dla dzialkowc6w.
Minrqr r.e Sqd Najwytszy potwierclzil nasze zastrzehenia do proiektu Platfornry
Obywatclskiej,poslowieci nadal ioniynuujq kampaniqoklamywaniadzialkowcdw o lllusznodci
r*itirgu projilc,iu.Nie chc4 prowadzicf,adnegodialoguz dzialkowcami,ktdrrzypclnie oke$lone
po:riewa2 w takich konfrontacjach nie zyskaliby
furtk.i-r * rodri*ych ogrodachdzialkoraiych,
.
iarygoc{no$ci
i-adnei
-w
'L
r .iest
2e projekt Platformy Obywatelskiej
calq stanowczodci4stwierdzamry,
prflw
wszystk'ich
nas
pozbawi4i4cy
niekonstytucyjny,wynrienony przeciwko dziallkowcom,
.
ci organizacyjnej
nnbytychoraz naszejto2,samof
-i
oczekiwania kt6ro popartezostaly podpisami
spelni-nasze
.leciyn*gwarancj4.kt.ira r,szanujc
ogrtrdachdzinlkowych'
gbywateliRp,jesi obyvatclskiprojektustawyo rodz-innych
ponacl'pi+ OOO
ten napisalidr.ialkowcydla dzialkows6w
Projek.t
Dlateg-oniniejszym iirtu* zwracamy siq do Parrajako Posla i Przewodnicz4cego
podkomisji Sejmowejz pro$b4o odrzucsiiezgloszonegoprzezposl6wPlatformy
Nadz.wyc.zajnei
usta*i o ogrodachdzialkc'wych.Jestto projek!ur4gajqcygodno$ciwlndr'v
Obywaietskiej"projektu
rrstawodawcrrj,s*oAtiwy i krzywdzqcynrilion r:odzinpolskichdziatkowcdw.
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