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Jestem dzialkowcem od dobrych kilku lat i szczsrza m6wi4c mam dosyi ciqglej i
nicustannoj walki o przetrwanie naszych ogrod6w deialkowych. Dlaczego ozialkowcy nic
mogq w spokoju uprawiad swoich dzialek ogrodowych ? Dlaczego dzialkowcy wciq.z s4
atakowani przez rotre organy administracji publiczrej oraz posl6w platformy
Obywatclskiej.
Podlaeslam, 2e projekt ustawy o rodzinnych ogrodach deialkowych kt6rego autorem byl
posel Po stanislaw Huskowski byl kompleurie niedorzecary i nie do przyigcia dia
dzialkowc6w. obecnie, kiedy dziaftowcy wywatcryli sobie dobrq ustat"g 

-o 
rodzinnych

ogrodach dzialkowych uchwalonq 13 grudnia 2013 roku, dziqki kt6rej bqd4 mogli oni i
nastqpne pokolenia dalej uprawiad swoje dzialki - Pani Prezydent blokuje rejestracjc statutu
PzD kt6ry zostal wla.Sciwie i prawidlowo, zgodnie z literq prawa uchwalony w dniu 23
paidzicrnika 2014 roku na og6lnokrajowym zjetdziePolskiego zwiqzkuDzialkowc6w.
Jako organ nadzoru nad Polskim Zwiqgkiem Dzialkowc6w winna pani wspiera6
dzialkowcdw i wsp6lpracowad z nimi a nie wszczynad now4 wojng.
Pneciez doskonale Pani wie, 2e nie dokonanie wpizu statutu pzD do Krajowego Rejestru
Sqdowego spowoduje 2e dzialkowcy pozostanq w prozni, Na tym Pani zaleiry ?
Nie spodziewalam sig 2e Pani Prezydent stanie przeciw dzialkowcom. ogl4dajqc pani4 w
TV i sluchajqp Pani wypowiedei myslalam, ze zlwsze opowiada siq pani za zwyklym
przeciQtrym obywatelem. Jcdnak niestety, pani dzialania wskazujq na to ze co innego pani
m6wi a co innego robi szczeg6lnie jc$li w grq wchodz4 pieni4dze ktore uzupclniq tutg *
bud2ccic warszawy, Kosztem ogrod6w dzialkowych, a wigc tcrzywdq dzialkowc6w chce
Pani ratowad budzet miasta p oprzez sprzedez teren6w ogrod6w dzialkowych dla komercji.

Pani Prezydent - dzialanie Pani rozpoczyna ioteiq wojng z dzialkowcami. Zapewniam,
Paniqze dzialkowcy nie ustanqw walce o ogrody i bqdqnadat i do skutku walcqyi I
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