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. . Dlaczegor anienilidcie zapisy zawart. * olry_.j",|.*m projekcie usta\ ry o ROD,h6ry swoim podpisom poparto diG,oiii"i Juy*r"ti z

Dlaczego, or*rili"_ di{\owc6w populisrycznym haslem tzw. uwlaszczenia, apzrcie' pnoponowane przez was ut"'Li^niu;est co najmniej niesprawiedriwe,gdv2 obejmie tvrko niekt6rvch dd"[.;;;; f raue ilt";;";; wprowadzijodyrie zamqt i zamieszarrie *ir6d G.&;;"6w, podzial na tych ,,lepszych, bouwlaszczonych" i ,:glT?lh, bo .Tg gbjetrch- uwtaszozoniem,;. poza tymuwlaszczenie dzialek nawet ws4ystkich dzia*owc6* j"J-;;;; pogodzonia
z- dalszym funkcjonowaniem ogrod6w dzialkowych. Nie tego o"r"tu;r_y_ my
chgepr po prostu nadal zachowai ogrody dziarkowe .;ato cilo'le, tai. aby mogty
nadal shr4c dzialkowcom i mieszkafcom, jako urzqlzenie wsfnie budowan;,

-ut{rymywane i+za*$ane !

Dlaczego, dotychczasowi cdonkowie PD, u4/tkujqcy dzialki w Ogrodach
przed przekszalccniem PZD w og6lnopolskie stowarzyszenie, muszEl ponownie
sktada6 deklaracjo cz.lonkowskie ? Przecie2 zgodnie z zapisami projektu nowej
ustawy
o ROD ugtkownicy dzialek w ROD istniejqcych w dniu wej5cia w 2ycic ustawy
stajq eiq czlonkami stowa.rzyszania, dlatego tez logicanym jest, ie nie ma potrzeby'

aby ozlonek stowarzyszenia skladal takXdeklaracjq ! 
!

Dlaczogo, uznajccie tzw. wolny obr6t dzialkami ? Je$li bez wiedzy organizacji

mo2na bgdzie pnekazywal, zbywal5 zamieniai dzialki, to niepotwebna jest tu
jakakolwiek organizaoja czlonkowska !Przesie| w tej sytuacji i tak nikt nie bgdzie

wiedzial, kto nale2y do tcj organizacji i kto jest jej czlonkiem, kto utytkuje dan4

dzialkg itp. ! Takie tregulowanie szrybko zostanie wykorzystaae pnnz t6hego
rodzaju spekulant6w do wprowadzenia procederu handlowania dziall@ri !

My - dzialkowcy ROD ,,Zgoda" w Bystzycy Ktodz,kiej wnosimy

o odzucenle poprawek niechcianyoh przez daalkowc6w, a wniesionych do

obywatelskiego projektu ustawy o ROD przez Podkomisjq NadzwyczajnqSejmu RP

i irzywr6cenie zepir6w zawertych w obywatelsklm proJekcle usttl+? o ROD,
kt6rcmu udzielilir{my poparcia jako &ialkowcy i jako obywatel" }, . .'f
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