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Bartosz Kownacki
Przewodnicr.4sy
N adzwyczajnej Podkomisj i Sej movre.i

Szanowny Panie Po$le

My, nizej podpisani dzialkowcy sudeccy hacznie obserwujemy i analizujemy 'wsz,vstkie

wydarzenia w Sejmie,a talcie opinie, kt6re dotycz4 wszystkich projekt6w tt,staw o ogrodnch
<lzialkowych, Wydauenia te dotycz4. przyszlodoi ogrod6w dzialkolvych w Polsce,, dotyczq
prz,yszlej sytuacji prawnej miliona rodzin dzialkowcdw w tyilt zachowania konsQduoyjnej wolno$ci
zrzeszania siq.
Nie mamy 2ndnych zludzefr co do intencji posl6w Platforrny Obylatelskiej, kt6re zostaly' zapisane
w projekcie ustawy 9 qgrodach dzialkowych zloZorrym przaztych posl6w.
poselslm inicjatywa Platformy Obywatelskiej zmrierza tylko do jednego celu, !i. do masowej

likwidacji ogiod6w dzialkowych, pozbawienia nas prawa do posiadania og6lnopolskiej organizaoji,
pozbawilni. n*r rr*odzielno$ci, samorz4dnofci i niezalcino$ci, obciqZonia znacznymi kosztami
-zwiqzanymiz u2ytkowaniem &ialek i podporz4dkowania nas wla$cicielom grunt6w.
Potwierip-amy tralh4 ocenq Pana na temirt tego pmjektu, a mia:rowicie. i2 je$t t0 projekt ustawy

dla dcwclopcr6w, a nie dla dzialkowc6w.
Minrqr r.e Sqd Najwytszy potwierclzil nasze zastrzehenia do proiektu Platfornry

Obywatclskiej, poslowie ci nadal ioniynuujq kampaniq oklamywania dzialkowcdw o lllusznodci

r*itirgu projilc,iu. Nie chc4 prowadzic f,adnego dialogu z dzialkowcami, ktdrrzy pclnie oke$lone

furtk.i-r * rodri*ych ogrodach dzialkoraiych, po:riewa2 w takich konfrontacjach nie zyskaliby

i-adnei w iarygoc{no$ci .- 'L calq stanowczodci4 stwierdzamry, 2e projekt Platformy Obywatelskiej
niekonstytucyjny, wynrienony przeciwko dziallkowcom, pozbawi4i4cy nas wszystk'ich
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spelni-nasze oczekiwania kt6ro poparte zostaly podpisami

ponacl'pi+ OOO gbywateli Rp, jesi obyvatclski projekt ustawy o rodz-innych ogrtrdach dzinlkowych'

Projek.t ten napisali dr.ialkowcy dla dzialkows6w- 
Dlateg-o niniejszym iirtu* zwracamy siq do Parra jako Posla i Przewodnicz4cego

Nadz.wyc.zajnei podkomisji Sejmowej z pro$b4 o odrzucsiie zgloszonego przez posl6w Platformy

Obywaietskiej"projektu usta*i o ogrodach dzialkc'wych. Jest to projek! ur4gajqcy godno$ci wlndr'v

rrstawodawcrrj, s*oAtiwy i krzywdzqcy nrilion r:odzin polskich dziatkowcdw.
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