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Marszalek Sejmu
Rzeczpor politej Polski

S t a n o w i s k o

Prezydium Okrggowego T-,arz4da Opotskiego PolsHego Zwi4zku

Dzialkowc6w w Opolu
w sprawie projektu ustawy o ogrrdach dziatkowych dotoncgo w Sejmie

pm6z Posl6w Solidarnej Polski.

Na wokandzie spraw, po oglosaeniu wyroku Trybunalu Konst5rtucyjnego

i jego uzasadnieniem, stan{ jako pienvszy Pan Andrzej Dera - znienawidzony

przez o96l polskich deialkowo6w, many nam jako pseudo reforrrator'

6wcze$nie reprezentowal prawo i sprawiedliwoSi, a obecnie ,,Solidarnej Polski"'

pan Andrzej Dera przedstawil Sejmowi nowy - a f?rklrycznie sw6j stary -

projekt ustalvy o ogrodach dzialkowych, kt6ry zostal odrzucony przez

Sejm Rzeczpospolitej w dniu 16 lipca 2009r. w pierwszym ozytaniu'

Pan Posel Dera na 460 posl6w zasiadaj4cych w Sejmie, uzurpuje sobia prawa

,,najlepszego axawcy ruchu dzialkowego w Polsce", kt6ry dotyczy miliona

czlonk6w, a wraz z rodzinami 4

siq sprawdzi6 w partii PiS, zmienil prrynaleznodd i dalej w formie maniaka

pr6buj e,,mieszad" w ogrodni ctwie dzialkowym.

Jeste$my oburzeni czelno$ciqi zachowaniem Pana D"ry, kt6ry nie reaguje

na setki sprzeciw6w wyslanych ptzez dzialkowcow w okresie od 2009 roku

do Sejmu - o odsuniEcie go od reprezentowania Sejmu przed Trybunalem

KonstSrtucyjnym RP, gdy chodzilo o ustawp o ROD z dnia 8 lipca 2008 r. -

co odbylo siq bez odzewu. Pytarny - czy Wysoki Sejm przygotuje wlasny

projekt ustawy o ogrodach dzialkowych - zgodnie z Orzeczeniem Trybunalu

Konst5rtucyjnego * cry bgdzie obradowal nad projektem, kt6ry zostal odrzucony

3 lata temu. Taki odrancoray ,,bubel" tegislacyjny nie powinien ponownie

wracai pod obrady Sejmu - bEdzie to brak szacunku dla wladzy ustawodawczej

i miliona polskich rodzin. Projekt ten pokazuje cele jakie prze6wiqcajq

Poslowi Derze:
to pozbawienie dzialkowcdw dotychczasowych praw, podporzqdkowanie

ogrod6w administracji publicznej,likwidacja Polskiego ZwiryJtat Dzialkowc6w
i nacj onal izacj a wsp6tnego maj qtkuo wszystkich ogrod6w dzialkowych.
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Nas dzialkowcdw stai na zgloszenie wlasnej
iwniesienia do Marszalka Sejmu projektu usrawy
zgodnie e Konstyrucj q Rzeczpospol itej pol ski.

inicj at5ruy obywatetskiej
o ogrodach dzialkowych

Odpowiadamy Panu poslowi Andrzejowi Derze - niech pr6buje na innej
plaszczytnie budowad swoj4 karierq i raz na zawsze zostawi ogrody dziaJkowe
w spokoju - kt6re bez jego udziafu odzyjq i bpda siE lepiej rozwijad.

Zt,lnacamy siE z wielkim apelem do Marszalek Sejmu o odrzucenie tego
szkodliwego projektu ustawy o ogrodach dzialkowych.

w Prezydium
w 0polu

Otzymujq
1. Adresat
2. Minister Transportrr, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
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