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Wroclsw, dnia ?8 lipoa 2014r'
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Okrqgowa Komisja Rewizryjna Polskiego 7-wiqzku Dzialkowc6w ws

Wroclawiu wraia zaniepokojenie w zwi4pku z pr6bami podwazenia przcpisdw

ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych, kt6ru wesz}a w zycie 19.01.2014r.

Dziwi i zasmuca na$ stanowisko Biura Studidw i Analiz Sqdu Najwy2szego z

dnia 07.04.2014r. ataz opinia Rzocznika Praw Obywatelskich z dnia

20.06.2014r.

Szanowna Pani Premier , ilffi dzialkowo6w, w wiqkszo$ci rerrcistdw i

emeryt6w z.astzutawia komu majq sturye ciqgle spory i wojna podjazdowa z

ogrodami, lcto za tym stoi? Jak w dwietle tych dzialan wyglqda wiarygodno$i

najwy2szych organdw ustawodawcrych Pafistwa, Prezydenta RP, Sejmu i

Senatr.r. LJgruntowuje siq w nasrym $rodowisku negatywna opinia o naszych

wlarlzach i Pat'rstwie wyrazana swego czasu pr:zaz, bylego ministra sporl.u Pana
'Drzcwieckiego. 

Proszq uybaczy6 ale, co o tyrn wszystkim majq srldzi{

dzialkowcy, ludzie clla ktorych dzialka i nltanka sq miejscem wyPoczynku i

mozliwofci spotkafi rodzinnych. f)zialkowc6w nie stai na to, na co pozwolii

sobie mogq politycy i wszyscy Cli, co ciqglc m{c4, nie uznajq 2adnych

autorytctOw i argumentciw zwyktych ludei.

W tyrn wsrystkim kuriozalne jest to, ze Pani Rzecznik I'raw

Obywatelskich rozczula siq nsd samozwaficzyrni nieformalnymi gntparni

dzialkowc|w z Podkarpacia, czy g{rupq Matopolska Pana Romualda Nocunia.

My doskonale tych h,rdzi znamy. S4 to ludzie, kt6rzy byli dzialaozami na^$zego

Zwiqpku. Jednak nasze drogi siq rozesz* ,e wzglqdu na wyg6rowarrie arnbicji

tych ludzi i ich konfliktowy charakter.
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Pani Prcmier, z tyrn trzeba skofr.czyd. Nalciy uszanowai to, co w ponad
rocalych zmaganiash uohwalono przy poparciu w$v.ystkioh ugrupowali
politycznyoh w Sejmie. Nalef usz.anowaf potlpis Prezydenta RP zloz,rrny na
tym dokumencie.

Pani Premicr, czlonkowie Okrqgowej Konrisji Rewiryjncj Polskiegtr
Zwi4pku Dzialkowc6w we Wroclawiu oczekuje, 2e pochyli siq Pani nad
naszymi spostrzezeniami i oddali wniosek Rz$cznika Ptaw Obywatelskioh, bo
jest on szkodliwy dla ponad milionowej rzeszy polskich dzialkowc6w.

Z wyrazami szacunku

Z upowaitnienia Okrqgowej Komisii Rewizyjnej PZD

Z-r;a I'rzewodnicalcego
Okrqgowej Kont isji Rewizyj nej
we Wroclawiu
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