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Stanowllko Zarzqdu Rodzlnn€go Ogrodu Orialkowego Zamecko w Swlebodrtnle
w sprawlo zmhn wprowadronych do obywatelsklego prolektu ustawy o ROD pner posl6w

Platformy Obywgtelcklel I SolldarneJ Polrkl

Zsrzqd Rodrlnnego Ogrodu orialkowego Zamecko w Swiebodzlnle, po zapoznEniu rlQ
z informacJaml dotyczqcymi prreblegu prac nadzwyczajnej podkomisJl sejmowej rozp!truJQcrJ proj!kt
ustawy obywatelskleJ, stwierdza, ie rapisy ptoponowane przez porldw Platformy Obywetclsklej
lSolldarnej Polski sq sprzeczne z piorwotnq werslq tego rktu ptawnsgo, a ich niezrozumlolr formr
mote prtyczynid slq do powstanla chaosu po wej$ciu w iycle ustrwy.

Nowe raplsy Ingeruj4 nie tylko w dllal.nia i strukturq organhacJl dzialkowc6w, ale
I elamgntarne rwobody obywatelskie.

Propolycja uwlaszczenia w zaleinotcl od statusu prawnego rieml wprowrdza podzlot no
czQjd dzlalkowcdw majlcych prawa icrqlC porbrwlone ochrony prawneJ w zakratir posladrn.go
maJQtku.

Kolejnym zrpisem lamiqcym konstytucyjne prawo do swobody zrzelrania 3le Jest obowlqzek
wymuszajEcy na drialkowcu konieczno$C potwierd!0nla przynal.inoJci do organlzacJl, co wska:uJe na
zamiar do bezwarunkowego podporzqdkowywania os6b nadrrqdncJ strukturzc, bee prawa do
sprzeclwu,

Wolnorynkowy obr6t dzlalkami, zablere w warunkach dyktowania wylszych cen, dortqp do
drlalek warstwom najslabszym socjalnle na necr tych, kt6rry mijt pleniqdze lbez trudu mogt
lnwsstowad kEpltgl w tereny atrakcyJne od wzglqdrm poloienh.

popne2 aroguqhlcrronkdw komiEii,-kt6lly nre chcierr u!,.lglqdrlg-gury!9ry,ad-lyt&{L ,- -''r, 
,

caty paki6t kontrowersyjnych zapis6w zostal wpiowodtony do obywatelskiego projektu ustawy,
calkowicie negulQc lej ssns, wprowadzaJqc chaos prawny i zaprzeczejqc deklarowanej woli
uchwalenia dobrego aktu prewnego szanujqcego pnwa idorobek dzialkowcdw.

Moina wiqc przypusrczad, !e Platforma Obyw.telrk. iSolidarnr Polska, realizuJq whsno iele.
calkowlcle odmienne od interesdw drtalkowc6w. co moi. pociegnqd zr sobq chroi orglnlracyjny,
Molna wiqc tei przypuszcrad, ie ortatecznym celem taklrgo postQpowanla mr byC llkwldacia
08rod6w drlatkowych,

Analiza nowych zapis6w 5wiadc:y o calkowitym nletrorumleniu interesdw milionowej rreszy
drlalkowcriw wynlkajqcym bqdi z nieznajomoScl prewa, albo daleko posunlqtej arogancJi wobec
swoich wyborcow. Prrylecie ustawy w taklol formle bqdzle wvlqcznie lwiadectwem nieust0nnych
rorgrywek polltycznych i wplywu lobbyst6w, dla ktdrych tereny ogroddw oznacrrh molllwoJd
Inwertycjl realhowanych drlQkl mlnlmalnym nakladom no kupno ri€mi w atrakcyjnie pololonych
ogrodrch d.iatkowych.
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Przewodniczqcy Scjmowej Komisji lnf rastru ktury
Prlrwodnlcrqcy ScJmoweJ Komlsll Sa morzqdu
Terytorlrlnago I Polltykl Reglonalnej .
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