
OSwiadczenie

wsprawiepoprawe_kq:;::::;:\#:"i;*ogroctuchdziatkowych
zgloszonych do Senutu Rp przez Dobiesluia Wielifii*irgo

w zwiqzku z zamieszczeniem na stronie intemetowej KomisjiGospodarki Narodowej Senatu Rp propo zycji poprawek zgroszonych przezDobieslawa wieliriskiego do tekstu uriu*y o roarin"yrh ogroiu.h dzialkowych,' 
przylgtej przez Sejm np ." dniu 22 tistopaaa 2013r., prezydium KR pzD
stwierdza, i2 inicjatywa ta jest szkodliwa 

-dla 
dzialkowc6w i ogrodow, a jejuzasadnienie oparto o informacje klamliwd'i szkaluj4ce dobre imiE orga nizacjipolskich dzialkowc6w. Nadmienii r6wniez nir"zy, iz wbrew sugestiiwynikajqcej z__2lelowka pisma przesranego do senatu, z zapis6w w KRSwynika' 2eD' wieliriski nie ma zidnychupiawnier a" *vrtq;iluniu w imieniujakiegokolwiek stowarzys zenia dziatkowc6w. w irto.i.;.riiliu; to wyst4pienieosoby prywatnej.

Prezydium KR PzD pragnie podkredli c, 2e prawki zgloszone przez D.wieliriskiego, byly przedloion. pod., as czytama projektu obywatelskiego wsejmie i zostaly odrzucon e prze.z 
.pos16w. Stoje one bowiem w sprzeeznosci zzalo2eniami obywatelskiego projektu ustawy o itoo, podpisan ego przezbliskomilion obywateli' co wigcej, sq one niezgodne z istoi4 ogroao* dzialkowych.wystarczy wskazai na propozycje 

.leializasji samo*iti budowlanych wogrodach, dopuszczenia zamieszkiwania-na azia+uach,.czy tez opodatkowaniadzialkowc6w i wygaszenia ich praw do teren6. RoD.'S*La*v to dobitn ie, Leosoba forsujQca-te propozycje, ni. tylko nie reprezentuje dzialklwc6w, awreezdziala wbrew ich interesom.-
wyst4pienie D. wieliriskiego jest kolejnym z dzialah podejmowanychprzez bardzo nieliczn4. ale l<rzykti*[ grrpE t itt unustu os6b, iltorycn dq2eniapozostajq w sprzecznosci z celami piryt+iJajqcej wigkszos ci dziatkovrc6w wPolsce. os6b negujqcych zasady.funlcjo1o*uniu ogrod6w dziarkowych zewzglgdu na sprzecznoSi zasad. obowiqzuiEcych * noo z ich osobistymiinteresami' w szczeg6lno6ci dotyczy to kwestii zakazu zamieszkiwania naterenach ogrod6w i zwalczania zjawiska samowoli budowlanych i driu+kuh.Niezalezni: 

:9 
powy2szego, Prezy,cium KR pzD stwierdza, iz jakkolwiekpostai D. wieliriskiego trudno traktowai w spos6b powa?ny, to fakt, iL wwystqpieniu do senatu RP zawarl on szereg porn6rvi.ri i klamlivvych insynuacjipod adresem pZD, powoduje, 2e zwiqz.k^ ,or*u zy podiEcie w tej sprawiestosownych krok6w prawnych.
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Pol ski ego Zyyg,ku Dzi alkowcow


