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Przewodniczqcy
Nadzwyczaj nej podkomisj i Sej morvej

Szanoviny Panie po5le
W zsvi4zku ze skierowaniem do Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej wszystkich

4 pro.iektriw ustaw dotyczqcych ogrod6w dzialkowych, ninillszym listem proszQ wraz z moimi
wieloma znajomymi z naszego Ogrodu o przyjgcie'podczas prac, jako wiod4cego, obyr.r,atelskiego
projektu ustawy o rodzinnych ogrodach dziako*ych.
My dzialkowcy mamy SwiadomoSc zagro2eh utraty swoich praw nabytych i dalszego istnienia
ogrodtirv dziatkor'rych,_kt6re wynikaj4 z projektu ustawy post6w platformv obywatelskiej. Mamy
tez Srviadomosi, 2e poslowie Po czyni4 wszystko. aby w 

-sejmie 
prz"glosow ana,zostalalikwidacja

Polskiego z'wia;zku Dzialkowc6w, kt6ry jest jedyn4 g-urur.|4 utizyninia naszych prar.r, nabyych
zwiqzanych z korzystaniem z dzialek oru, p.u*u ao istnienia w swoim Zwi4zku. jako
spoleczeristrva o krywatel skiego.

Szanowny Panie poSle
Bezdyskusyryyll jest, 2e Trybunal.Konstytucyjny- nie nakazar w w),roku z dnia 12 ripca201.2 r' likrvidacji Polskiego Zwi4zku Dziaikorvcorn:"leanat poslowie pO zakladajqw swoimprojekcie likrvidaciE Polskiego ZwiqzkuDzialkowc 6w, przez co wyraiaj4jednoczeSnie tylko swoje

d4zenie do likwidacji, bqd2 ograniczania roli i pozycji spoleczeristwa obywatelskiego.
Bez spoieer-erisiwa obywafetskiego nie ma demokrac;iw par{stwie.
lbk twierdziml' jako obywatele i dzialkowcy i py'tamy: iat siE ma taka postawa i wola posl6u,
Platformy obyrvatelskiej wobec nas jako ouywateti Rzeczypospolitej polskiej - demokratycznego
paristwa prar,vnego?

PrzekazujE niniejszy list na prosbq dzialkowcow z mojego ogrodu, kt6rzy pozostajq
w nadzici" ze -wszyscy poslowie - cztonkowie Naclzwyczajnej noifomls.;l sejmowej pod pana
przeu'odnict\&elx zechc4 zgodzic siq z tym, 2e utrzymanie podmioro*os.i pru*n"j irolskiego
Zwi4zku r)ziali<owctilv jest konieczne chocia2by ze wzglgdu na przepisy aft. 2, art. 21 i 64Konstytrrcii RP. kt6re nie dopuszczajqdo likwidowania w diodze ustawy organizacjipozarz4rJor.vej- jako osoby prawnej, poniewaZ likwidacja taka skutkowalaby utrat4 pid*ioto*'odci praw.nej
naszego Zwi4zku' To my sami zdecydujemy, czy pozostaniemy w 

^naszym 
Zwi4zku^ czyr;v'yodrEbniml'sig z jego struktur w inne stowarzyszenie ogrodowe i takie rozwi4zaniezapisaliSml,,

w nasz)/nr otryw'atelskim projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych.
Na pro$bp dzialkowc6w list ten przekazujE dla Pani Marszii.k S.i*, Rg dl; wszystkich czionk6u.
Nadzrvycza.jne.j Podkomisii Seimowej oruzKrajowej Radzie Polskiego zwiqzkuDzialkowc6w.

or'


