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SzanownyPanie Po6le,
Z informacji i material6w przekazanychprzezPosl6w PO na spotkaniachz
dzialkowcami organizowanymi w celu popularyzacji zapis6w obyratelskiego
prujektu ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych wynika, irc Pana
projeknl ustawy
ugrupowanie polityczne przystqpilo do opracowania wlasnego
regulujqcejdalszefunkcjonowanie ogroddw dzialkowych.
za:rzpd Rodzinnego ogrodu Dzialkowego "$lonecznik" w Lublinie
wstqpnymi
reprezentant 1356 uzytkownik6w dzialek po zapoAnaniu sie 7E
zaloipniapi do prz1rgotow)^ilanego projektu ustawy o rod z ubolewaniem
z oczekiwaniami dzialkowcow'
stwierdza,iZ sqone $przec2xre
Zaskoczeniem dla nas dzialkowo6w jest przede wszystkim to, 2e te
propozycje nie uwzglEdniajq podstawowych idei i funkcji jakie ogrodnictwo
dzialkowe powinno spehriacw spoleczefistwie,a mianowicie filrkcji socjalnej i
rekreacyjno-lvypo czynkowej ZaloinnLa do opracowywanego projektu ustawy o rod ptr*;z powolany w
ramach Klubu Parlamentarnego PO zesp6l pod Pana kierownictwem ujawniaj4
natomiast tendencje do pozbawienia nas dzialkowc6w ogdlnopolskiej
organizacji - polskiego Zwiqzlm Dzialkowcdw. Zwi4alar, kt6ry skuteczniebroni
dostqpu do grunt6w, zapewnia swoim czlonkom odpowie&ri status,
bezpieczeristwoi ochronE prawne.
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nie do
Likwidacja Zwiq.zku i nacjonalizacja jego majetku to dzialania
sA w
przyjqcia w d.emokratycznymparistwie prawa, takie praktyki stosowane
do nowych
,yri*gru.h totalitarnych. Swiadczy o tym, chociazby wprowadzenie
czego
regulacji prawnych kar administracyjnych za namszenia regulaminowe
takich
nie praldykuje sig w stosunku do czynno$ci organizacyjnych cdonk6w
demokratycznychi samorzqdnychorganizacji'
wsp6lnego z
Na tak4 propozycjg nie wyrazamy zgody, gdyignie ma nic
restrykcyjnych
demokratycznym zarz4dz.arriemogrodem, a tylko tworzeniem
powinny
jednostek organizacyjnyoh. Naszym zdaniem nowe przepisy
i
nowelizowad poastawy i*j dzialania, a nie lilouidowad samodzielnq
organizacje o
saurorz4dnqorganizacjq na takiej samej zasaddtejak likwiduje sig
charakteruepruestgpczym.
rod nie tylko
Przygotowywana pod Pana kierownictwem nowa ustawa o
calego ruchu
nie jest tworzona w interesie nas dziatkowc6w, ale ze szkodq dla
jest budowanie
ogrodnictwa dzialkowego w polsce. Bo czy w naszym interesie
prawa do grunt6w'
od samegopoczqtku nowych organizacji orwubieganie siE o
kt6re wrazz likwidacjq Polskiegozwipku Dzialkowc6w wygasnq'
Nowe regulacje prawne bedq dotycayly duiej grupy polskich obywateli,
a przede
bedq noffnowaty waeTlg sferQ Nycia spolecerrego w naszym kraju,
oraz
*sryrtkirn od nich bedzie z,aleiret,ksztaltrndzinnych ogrod6w dzialkowych
polskiego ruchu
to czy ulegnie aniszczpniu 110-letni dorobek organizacyjny
przeciwko
dzialkowego. W zwiqpltu z powyfszym zdecydowanie protestujemy
wprowadzaniuw 2ycie tak szkodliwych zapis6w'
twotzeniu
Apelujemy do Pana i wszystkich posl6w, kt6tzy bior4 udzial w
nowego prawa o skorzystanie z mozliwosci jakie daje system demokratycztty,
istotnych dla
systemo kt6ry walczylo wiele pokolefi Polak6w, by tworzenie tak
a
Polak6w uregulowari bylo poprzedzone konsultacjami spolecznymi '
rozwiqpania zaproponowane ptzez $rodowiska, kt6rych dotycT4- byty
poffaktow aneznaleZlrtq powagq i uwz4lgdnionew nowej ustawie'
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