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Szanowny Panie Prezesie,

Stowarzyszenie Saper6w Polskich z Woclawka zwraca sie do post6w
z uprzqmq pro6bq w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych. Znamy
wszystkie szczeg6hy dotyczqce procesu, ktory obecnie odbywa siq w Sejmie Rp
majqcy na celu uchwalenie nowej ustawy o dzialalno6ci ogrodnictwa dzialkowego
w Polsce. zabierEqc glos w imieniu saper6w, jako dzialkowc6w, chcemy, aby
przyszle prawo wypracowane przez Wysokq lzbq - zawieralo wszystkie osiqgnigcia
ruchu ogrodnictwa dziatkowego i przewidywalo dalszy, pozytywny rgzutpj tej
dzialalnoSci.

My, jako 2olnierze Wojska Polskiego, w znacznej czgsci juz na emefiurze,
niejednokrotnie w ztym stanie zdrowia, nie wyobra2amy sobie radykalnych zmian
w obecnym stanie prawnym traktujqcym o dzialkowej dzialalno6ci. Uwazamy, ze
w przeszto6ci, jak i feraz, stanowili6my i stanowimy grupg zawodowq, kt6ra oddala
swoje mtode - najlepsze lata dla naszego pafistwa w sluzbie na terenie kraju i poza
jego granicami. Dlatego tez pozwalamy sobie zwr6cie uwage, 2e dobrze
funkcjonujqcy Polski Zwiqzek Dziafkowc6w jest organizacjq, ktora dla okoto czterech
milion6w Polak6w wypracowala status funkcjonowania i utrzymania ogrod6w
przynoszqcych nie tylko wypoczynek i zadowolenie z codziennego obcowania
z przyrodq ale takze satysfakcje, Ze bez pomocy paristwa udaNo siq zagospodarowa6
nieuzytki, tereny zalewowe, wysypiska Smieci, hatdy pokopalniane i tzw. ,,niechciane
tereny", stqd tez wnioskujemy zeby wziq6, pod uwagg jako zasadniczy projekt ustawy
- obywatelski projekt ustawy o ROD autorstwa dziatkowc6w i prawnik6w z pZD, kt6ry
zawiera wszystkie wymogi stawiane przezTrybunat Konstytucyjny Rp.

Takie postawienie sprawy jest najlepszym i najszybszym rozwiqzaniem catego
probfemu, kt6ry powstal po wyroku Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012
roku. Wyra2amy przekonanie, 2e rozsqdek w tworzeniu nowych zasad prawnych
zwycigZy dla dobra nie tylko dzialkowc6w, ale r6wniez spolecznoSci lokalnych,
w ktorych ogrody funkcjonujq a takZe da satysfakcjg dla koalicji rzqdzqcg z dobze
wykonanego obywatelskiego obowiqzku,
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