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jaki okolwiek stowarzyszenia dzialkorvcow. W istocie jest wiqc to wyst4pienie
osob prywatnej.

Prezydium KR PZD pragnie pordkresli(,, ze prawki zgloszone przez D.
Wiel i iego, byty przedlozone podczas czytama projektu obywatelskiego w
Sejm i zostaly odrzucone przez postirw. Stoj4 one bowiem w sprzecznosci z
zalo niami obywatelskiego projektu ustawy o ROD, podpisanego przez blisko

obywateli. Co wigcej, s4 one niLezgodne z istot4 ogrod6w dzialkowych.
razy wskazac na propozycje legalizacji samowoli budowlanych w

mil io
w
o , dopuszczenia zamieszkiwania na dzialkach, czy tez opodatkowania

OSwiadczenie
Prezydiurn KR PZD

w sprawie poprawek do ustawy o rodqinnych ogrocluch tlziulkowltch
zgloszonych do Senatu RP p,rzez Dobieslawa Lyieliriskiego

w zwiqzku z zamieszczenie'm na stronie internetowej Komisji
larki Narodowej Senatu RP pr:opozycji poprawek zgloszonych przez
awa wieliriskiego do tekstu usta.wy o rodzinnych ogrodach dzialkowych,
i przez sejm RP w dniu 22 listopada 20r3r., prezydium KR pzD
za, iz inicjatywa ta jest szkodliwa dla dzialkowcow i ogrod6w, a jej
rienie oparto o informacje klamliwe i szkaluj4ce dobre imig organizacii

ch dzialkowcow. Nadmienii rownie2 nalezy, iz wbrew sugestii
aj4cej z nagtowka pisma przes.tanego do Senatu, z zapisow w KRS
, 2e D. Wieliriski nie ma Ladnych uprawnieri do wystgpowania w imieniu

wc6w i wygaszenia ich praw do teren6w ROD. Swiadczy to dobitnie, ze
forsuj4ca te propozycje, nie tylko nie reprezentuje dzialkowc6w, a wrecz
wbrew ich interesom.
wyst4pienie D. wielinskiego jest kolejnym z dzialah podejmowanych
bardzo nieliczn4 ale krzykliwq lgrupq kilkunastu osob, ktorych dqzenia
jq * sprzecznoici z celami prz",ytlaczaj4cej wipkszoSci dzialkowcow w

. Os6b negujqcych zasady funl<cjonowania ogrodow dzialkowych ze
wzgl u na sprzecznoil zasad obowi4zujEcych w ROD z ich osobistymi
inte ami. W szczeg6lnoSci dotyczy to kwestii zakazu zamieszkiwania na
teren h ogrod6w i zwalczania zjawiska samowoli budowlanych na dzialkach.

Niezaleznie od povury2szego,Prez"ydium KR PZD stwierdza, i2 jal<kolwiek
D. Wieliriskiego trudno traktorvac w sposob powa2ny, to fakt, i2 w

wy ieniu do Senatu RP zawart on szereg pom6wieri i klamliwych insynuacji
pod
stoso

resem PZD, powoduje, 2e Zw,tqzek rozwaty podjEcie w tej sprawie
nych krokow prawnych.1 .
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