
QG.CFT.-IOI'*> 

P P L . S K ; ..:»> 
R O D Z N f O 

iAt>WCÓW 
DZiAł .K.ĆWY 

4 mz. nr 
ME 

w RUMI 
87-60' 

F 

Rumiankówo. dn ."!<>.OK.20] 

Premier R/ądu KI 
Donald I usk 

Stano« isko 

/arzadu Rodzinnego ()«rodu Działko« et»o „MIŚ" « Rumianku« ie gmina l ipno 

Dobie usta«) to podsta«a funkcjonowania państwa pik : podmiotow w mm 
w \ stępujących. (z) można nazwać cz\m^ dobrem to co ma >łu )c w prz\s/łosci pokoleniom 
działkowców? Mowa o projekcie ustawy o ogrodach d/ialko«uli oprać«»«atuiri przez 
po.slow Podkomisji, która prze/ szereg ngodni pracowała nad mm 

l wa/any. Ze działkowe) zostali zlekceważeni przez posiou polskiego parlamentu, 
nie brali pod uwagę głosu miliona polskich oh) wateli. których opinie zawarł obywatelski 
projekt ustaw). 

(.'/) można dzielić działkowców przez rzekome uwłaszczane t\ ni ktor> m 
przysługiwać będzie uwłaszczenie i t\ch. kt.ór/v z tego praw a nie skorzystaja ' ! z\tk-«wanie 
wieczyste terenów ora/ ogrodów pozostanie)eh w zwykł) m użwkowaniu 
lakie propozycje sa być może celowe, ponieważ moga hyc przez trybunał konst)tuc) ni) 
uznane za ro/wia/ania mekotist)tuc\ me. a może o to chodzi b\ « okresloii) m terminie nie 
uchwalic ustawy o ogr«>dach działkowych. 

Panie Premierze. uwierz)iism) w Pana dobra wole. że wsparcie udzielone J:t; idei 
ruchu ogrodnictwa działkowego nie jest ko gra polityc/mt. ale w «inkiem ^aeshku Ji , 
miliona polskich ¡«'«Izm podpisując)eh obywatelski projekt usta«\ 

Według opracowanego projektu ustaw) przez Podkomisją. nic można «\k;uc/)v 
niekontrolowanego obrotu działkami, wypaczenia funkcji og!odnictwa działkowego wraz z 
dczorgani/acu samorzadów ogrodow)eh. Projekt ustaw) przedstawion) przez Podkomisję 
o prowadza «iecei zamętu niż dobrego, mann nadzieję, ze Komisja Infrastruktur) i komisu 
samorządu lcr\tonalnego i Polit)ki Regionalne) po wróci do zapis«»« ob\watelskkgo 
projektu usta«) i v\\ełiminuic niekonsmucyjne noprawki. 
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