
STANOWISKO

Okrqgowego Zarzqdu polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w
w Elblqgu

z narady prezes6w w dniu 19.0g,2013r

f)r przcclsrarvie uiu stan.wisk Krajowej Rady z dnia 24 lipca2Ol3r w sprawie
p.p'ur'vck PO do przepisow przejsciowych w pro.iekcie obywatelski'r LJstarv_v o
l{odz i rrrvch ogrodach Dzialkowych, w sprawie uwiaszczenia dzialkowcorv
clotvczilcc' i n iekotrtro I owanego obrotu dzi atkam i.
l)o u.r,sltrchaniLr pow,yZszych intbrrnacj i dzialkowcy nre zgadzajq siq z
proponowanyuri zmianarni. poprawki te dziarajqprzede wszystkinr na szkod,,
tlzil I kou,corv i ogroclor.v.
l)rczesi nie nrog4 siq zgodzic i uznaj4 ze poprawkr te s4 nie clo przy.iEcia,
szczcgrilrie clotyczy to uwraszczenia dzialkowc6w i niekontrolowanego obr.ot'tlzialk.rni Jestes.rl'za uwlaszczeniern ale najakich zasadach i dziatkorvcy
p)'tlj11 ilc naprawdq to bqdzie nas kosztowai.
Itttiarrv w'r'owadzone do projektu nie rnog4 znare2caprobaty dzialkowcirw,
tllalcso tez z\\'facauty siq o przywr6cenie poprzednich zapisow, ktorych
lrotrr' ic.tlzili poclpisa.ri dzialkowc5w z naszego okrEgLr o ponaa r5tysiqcy
rrulonriust vv call nr kra.ju zlo2ono ich ok. I miliona.
l)lrczcgo poslowie po i Solidarnej polski chcq za wszelkE ce.q Lrszczgsriwii
tlzialkorvc(rw u,brer.v ich woli.
ld. jcnry sobie dokrad.ie sprawq iakie skutki mo'e przyniesc uwlaszcze nie
dzialliorvcow oraz niekontrolowane obroty dzialkami.
l'r'zepis'prze.iscioive zostaty przyiqre bez dyskLrsji przez poslow wy'rierrionychpartii.

Nasuwu sig p1'tanie czy tak'ra wyglqdai dernokracja przez poslow pO i Sp, czy
t:rkic zirpis; rnogq slu,yc dziarkowcorn iog'odorn. Ktore proponr.iq obic parric.
I)anie l)r'cnrierze rnierisrny nadzieiq, ze po spotkaniu z dziaikowcarni w ogr.ocrzie
tttr' " w.sz1'ngtor.r." w warszawie pan zrozuuriar wolq dziaikowcow, okazuje sr9,
,/r. tr) l).\ lr t) lko zlrrr-lzcnia.
l).skr*ie Pana pa'tii zlekcewa2yri worq miliona dzialkowcow. Dotychczasowa
l)ostit\\'a poslow PO.jest niezr.oz-urniala wobec naszego projekru Llstawy.
l)trsltrwic Po i sP po wprowadze'iu poprawek uwazaftry,2e'ie wiele zostai. znilszcso prtr.jektr-r ustawy obywatelskiei.



Nasi dzialkor.r,cy nie pod takim projektern skladali podpisy.
I)artie'l)r'enricrze nadszedi czas aby powiedziei sobie prawdg, dzialkorvcy totutltllzy lLrclzic i rviedz4 czego chcq. Najwy2szy czas spojrzec prawdzie w ocz_y rzllrilr' staro\\ isko zg.drrie z wor4 dziaikowc6w i ich oczekiwaniem. wierzyrny rrrlrnrv nacizie.jp, ze taki czas przyjdzie.
zuz'uczarny" 2e odpowiedzialnosi za rnodyfikac.rg usrawy spada na pos.lach I)o
l.-l"l'ur-:,i 

Polski. lb poslowie tych ugrupowa,i ki".,,.14sip swynri party.inyurr
'rrc.csirl'. a gdzie opinia sze'oki ch rzesz dziarkowcow.
t.lr,i uzarny, 2e takie postppowarrie nie rnoze przynieSi sukcesorv dlaclzialkorvcow i ogrocltitv dzialkowvch.
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I Przewod n iczEcy partii polityczneJ

Prawa i Sprawiedliwosci
Ul. W jejska 4/6/8 OO_}O2 Warszawa
erzewod n iczqcy partii politycznel

Solidarnej polski

Ul. Wiejska 4/6/8 00,902 Warszawa
Przewodniczqcy partii polityczneJ

Po ls k iego Stron n ictwa Ludowego
Ul. Wielska 41618 00-902 Warszawa
Przcwod n rczqcy partri politycznej

Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Ul. Wicjska 416/8 OO-}O2 Warszawa
Ma rszatek Sejmu Rp

Ewa Ko pa cz

Ul. Wielska 416/8 00-902 Warszawa
l(ralowa Rada pZD

Ul. Bobrowiecka 1 00-75g Vvarszawa


