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Poseł 
Platformy Obywatelskiej okręgu wrocławskiego 

Pan Stanisław Huskowski 
Ul. Oławska 2 
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Stanowisko 
Uchwalone na Walnym Zebraniu działkowiczów Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego „Złota Reneta" 
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Uczestnicy Walnego Zebrania R.O.D „Złota Reneta" po zapoznaniu się 
z projektem Platformy Obywatelskiej stwierdzają, że zawarte w tym projekcie 
propozycje dotyczące funkcjonowania ogrodów działkowych zmierzają do 
systematycznej,stopniowej ich likwidacji oraz całkowitego podporządkowania 
ogrodów gminom. Zwraca się przy tym uwagę, że we Wrocławiu wszystkie 160 
rodzinnych ogrodów działkowych zarówno w studium jak i w planach 
przeznaczone jest głównie pod zabudowę. 
Jesteśmy zbulwersowani propozycjami nacjonalizacji lub komunalizacji 
infrastruktury ogrodów oraz propozycją nacjonalizacji majątku PZD, w tym 
obiektów, urządzeń i środków pozostających na Funduszu Rozwoju zarówno na 
szczeblu krajowym , okręgowym i ogrodowym. 
Uczestnicy Walnego Zebrania zwracają się do Pana Posła o oddanie głosu za 
wycofaniem z Sejmu RP projektu ustawy Platformy Obywatelskiej i oddanie 
głosu za obywatelskim projektem Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 
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Uczestnicy Walnego Zebrania R.O.D „Złota Reneta" po zapoznaniu się 
z projektem Platformy Obywatelskiej stwierdzają, że zawarte w tym projekcie 
propozycje dotyczące funkcjonowania ogrodów działkowych zmierzają do 
systematycznej,stopniowej ich likwidacji oraz całkowitego podporządkowania 
ogrodów gminom. Zwraca się przy tym uwagę, że we Wrocławiu wszystkie 160 
rodzinnych ogrodów działkowych zarówno w studium jak i w planach 
przeznaczone jest głównie pod zabudowę. 
Jesteśmy zbulwersowani propozycjami nacjonalizacji lub komunalizacji 
infrastruktury ogrodów oraz propozycją nacjonalizacji majątku PZD, w tym 
obiektów, urządzeń i środków pozostających na Funduszu Rozwoju zarówno na 
szczeblu krajowym , okręgowym i ogrodowym. 
Uczestnicy Walnego Zebrania zwracają się do Pani Poseł o oddanie głosu za 
wycofaniem z Sejmu RP projektu ustawy Platformy Obywatelskiej i oddanie 
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Uczestnicy Walnego Zebrania R.O.D „Złota Reneta" po zapoznaniu się 
z projektem Platformy Obywatelskiej stwierdzają, że zawarte w tym projekcie 
propozycje dotyczące funkcjonowania ogrodów działkowych zmierzają do 
systematycznej,stopniowej ich likwidacji oraz całkowitego podporządkowania 
ogrodów gminom. Zwraca się przy tym uwagę, że we Wrocławiu wszystkie 160 
rodzinnych ogrodów działkowych zarówno w studium jak i w planach 
przeznaczone jest głównie pod zabudowę. 
Jesteśmy zbulwersowani propozycjami nacjonalizacji lub komunalizacji 
infrastruktury ogrodów oraz propozycją nacjonalizacji majątku PZD, w tym 
obiektów, urządzeń i środków pozostających na Funduszu Rozwoju zarówno na 
szczeblu krajowym , okręgowym i ogrodowym. 
Uczestnicy Walnego Zebrania zwracają się do Pana Posła o oddanie głosu za 
wycofaniem z Sejmu RP projektu ustawy Platformy Obywatelskiej i oddanie 
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Uczestnicy Walnego Zebrania R.O.D „Złota Reneta" po zapoznaniu się 
z projektem Platformy Obywatelskiej stwierdzają, że zawarte w tym projekcie 
propozycje dotyczące funkcjonowania ogrodów działkowych zmierzają do 
systematycznej,stopniowej ich likwidacji oraz całkowitego podporządkowania 
ogrodów gminom. Zwraca się przy tym uwagę, że we Wrocławiu wszystkie 160 
rodzinnych ogrodów działkowych zarówno w studium jak i w planach 
przeznaczone jest głównie pod zabudowę. 
Jesteśmy zbulwersowani propozycjami nacjonalizacji lub komunalizacji 
infrastruktury ogrodów oraz propozycją nacjonalizacji majątku PZD, w tym 
obiektów, urządzeń i środków pozostających na Funduszu Rozwoju zarówno na 
szczeblu krajowym , okręgowym i ogrodowym. 
Uczestnicy Walnego Zebrania zwracają się do Pana Posła o oddanie głosu za 
wycofaniem z Sejmu RP projektu ustawy Platformy Obywatelskiej i oddanie 
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Uczestnicy Walnego Zebrania R.O.D „Złota Reneta" po zapoznaniu się 
z projektem Platformy Obywatelskiej stwierdzają, że zawarte w tym projekcie 
propozycje dotyczące funkcjonowania ogrodów działkowych zmierzają do 
systematycznej,stopniowej ich likwidacji oraz całkowitego podporządkowania 
ogrodów gminom. Zwraca się przy tym uwagę, że we Wrocławiu wszystkie 160 
rodzinnych ogrodów działkowych zarówno w studium jak i w planach 
przeznaczone jest głównie pod zabudowę. 
Jesteśmy zbulwersowani propozycjami nacjonalizacji lub komunalizacji 
infrastruktury ogrodów oraz propozycją nacjonalizacji majątku PZD, w tym 
obiektów, urządzeń i środków pozostających na Funduszu Rozwoju zarówno na 
szczeblu krajowym , okręgowym i ogrodowym. 
Uczestnicy Walnego Zebrania zwracają się do Pana Posła o oddanie głosu za 
wycofaniem z Sejmu RP projektu ustawy Platformy Obywatelskiej i oddanie 
głosu za obywatelskim projektem Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 
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w dniu 27.04.2013 r. 

Uczestnicy Walnego Zebrania R.O.D „Złota Reneta" po zapoznaniu się 
z projektem Platformy Obywatelskiej stwierdzają, że zawarte w tym projekcie 
propozycje dotyczące funkcjonowania ogrodów działkowych zmierzają do 
systematycznej,stopniowej ich likwidacji oraz całkowitego podporządkowania 
ogrodów gminom. Zwraca się przy tym uwagę, że we Wrocławiu wszystkie 160 
rodzinnych ogrodów działkowych zarówno w studium jak i w planach 
przeznaczone jest głównie pod zabudowę. 
Jesteśmy zbulwersowani propozycjami nacjonalizacji lub komunalizacji 
infrastruktury ogrodów oraz propozycją nacjonalizacji majątku PZD, w tym 
obiektów, urządzeń i środków pozostających na Funduszu Rozwoju zarówno na 
szczeblu krajowym , okręgowym i ogrodowym. 
Uczestnicy Walnego Zebrania zwracają się do Pana Posła o oddanie głosu za 
wycofaniem z Sejmu RP projektu ustawy Platformy Obywatelskiej i oddanie 
głosu za obywatelskim projektem Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 
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Uczestnicy Walnego Zebrania R.O.D „Złota Reneta" po zapoznaniu się 
z projektem Platformy Obywatelskiej stwierdzają, że zawarte w tym projekcie 
propozycje dotyczące funkcjonowania ogrodów działkowych zmierzają do 
systematycznej,stopniowej ich likwidacji oraz całkowitego podporządkowania 
ogrodów gminom. Zwraca się przy tym uwagę, że we Wrocławiu wszystkie 160 
rodzinnych ogrodów działkowych zarówno w studium jak i w planach 
przeznaczone jest głównie pod zabudowę. 
Jesteśmy zbulwersowani propozycjami nacjonalizacji lub komunalizacji 
infrastruktury ogrodów oraz propozycją nacjonalizacji majątku PZD, w tym 
obiektów, urządzeń i środków pozostających na Funduszu Rozwoju zarówno na 
szczeblu krajowym , okręgowym i ogrodowym. 
Uczestnicy Walnego Zebrania zwracają się do Pana Posła o oddanie głosu za 
wycofaniem z Sejmu RP projektu ustawy Platformy Obywatelskiej i oddanie 
głosu za obywatelskim projektem Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 
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Platformy Obywatelskiej okręgu wrocławskiego 
Pan Michał Jaros 

Ul. Oławska 2 
50-123 Wrocław 

Stanowisko 
Uchwalone na Walnym Zebraniu działkowiczów Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego „Złota Reneta" 
w dniu 27.04.2013 r. 

Uczestnicy Walnego Zebrania R.O.D „Złota Reneta" po zapoznaniu się 
z projektem Platformy Obywatelskiej stwierdzają, że zawarte w tym projekcie 
propozycje dotyczące funkcjonowania ogrodów działkowych zmierzają do 
systematycznej,stopniowej ich likwidacji oraz całkowitego podporządkowania 
ogrodów gminom. Zwraca się przy tym uwagę, że we Wrocławiu wszystkie 160 
rodzinnych ogrodów działkowych zarówno w studium jak i w planach 
przeznaczone jest głównie pod zabudowę. 
Jesteśmy zbulwersowani propozycjami nacjonalizacji lub komunalizacji 
infrastruktury ogrodów oraz propozycją nacjonalizacji majątku PZD, w tym 
obiektów, urządzeń i środków pozostających na Funduszu Rozwoju zarówno na 
szczeblu krajowym , okręgowym i ogrodowym. 
Uczestnicy Walnego Zebrania zwracają się do Pana Posła o oddanie głosu za 
wycofaniem z Sejmu RP projektu ustawy Platformy Obywatelskiej i oddanie 
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Uczestnicy Walnego Zebrania R.O.D „Złota Reneta" po zapoznaniu się 
z projektem Platformy Obywatelskiej stwierdzają, że zawarte w tym projekcie 
propozycje dotyczące funkcjonowania ogrodów działkowych zmierzają do 
systematycznej,stopniowej ich likwidacji oraz" całkowitego podporządkowania 
ogrodów gminom. Zwraca się przy tym uwagę, że we Wrocławiu wszystkie 160 
rodzinnych ogrodów działkowych zarówno w studium jak i w planach 
przeznaczone jest głównie pod zabudowę. 
Jesteśmy zbulwersowani propozycjami nacjonalizacji lub komunalizacji 
infrastruktury ogrodów oraz propozycją nacjonalizacji majątku PZD, w tym 
obiektów, urządzeń i środków pozostających na Funduszu Rozwoju zarówno na 
szczeblu krajowym , okręgowym i ogrodowym. 
Uczestnicy Walnego Zebrania zwracają się do Pana Posła o oddanie głosu za 
wycofaniem z Sejmu RP projektu ustawy Platformy Obywatelskiej i oddanie 
głosu za obywatelskim projektem Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 


