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My dzialtcowcy-dgmagamy
siq.ab-r
proieh ustawv. o rodzirury[h ogrodacl Roslowiena $ejmRp uchwaliliobywatelski
ari"u.oury"t, jako
zucr,owui.'o**dobreprawo, kt6re nie
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Domagamy sig, aby posilowie
.zecfrcjeli pozostawii n4m na,sza toZsamoriC
pod
nanvq
Polski
ZwiezekDzialkowcow
9Fry*"yjn4
Ten zwiwk stanowimymy - dzia&;*og pt"*ie
milion rodzin w polsce,a niejego
dzialacze,jak to pubriczrie gtoqz+ po*rf*ir plgfr*v
oury"t*tskiej, autorz,y
projektu ustalvy o ogrodachdzialko"y.h Polski z*w"knzialkowcow
powsralz
naszejwoli 32 lata temu i nie upowaarit r,y posl6wPO do lilavidacji i zniszcaenia
naseej organizacji.7-niszczenienasze!organizacjii nacjonayzrclajlj majqtliil jest
r6wnozracnrarE zniszczeniemnasjako spoleczeistwaibyvatetstilgo. Czy tatrsie
godzi camii wlad:,yustawodawczejw demokratycznym
panstwieprawa?
Aby tak siq nie stalo, nly dzialkowcyw swoimobyvatelskimprojekcieustawy
o rodzinnych ogrodach dzialkowych uwzglEdniliimy wsrystkie postanowienia
Trybunah Konsfftucyjnegoz.awartew wyroku z dnia I I lipca zAnr.
W naszym projekcie stwarzamy mozliwodCprowadzeniarodzirurych ogrod6w
daialkowych.Brzezinne podmioty, a wiQc uwzglqdnili$rayroavigania wskazane
prcez TqybunalKonstytucyjrry.Jeste$myprzekonanio tym" Ze to my dzialkowcy
powinnidmy decydowado tym kto bqdzie rarz4dzalnaszSrmiogrodauri,poniewazt
ogrody dzialkowezostaly urzrldzoneprzeznas,s nie przezpafistwo.
ogrodaminam dzialkowoom,je$li nie
Zosiawcieposlowie PO larestiq zaff4gds,mna
chcecienamnaprawdgzrobid kmyrvdy.
Nie zgadzarnysiE na pozostale ronviq.zaniaproponowanew projekcieustawy
o ogrodacirdzialkowych autorstwaposl6w PO. Saonewymierzoneprzeciwkonam,
poniewazzawieraj4restrykcyjnedla nasrozwiepaniaw zakresieoplat i podatk6w.
ilIy dzialkowcynie jeste6mynaiwnymi i nie wierzymy polifykom - poslo"l
Platformy Obywatelskiej. Nie wierrymy w ich obiekfywizmprzy procedowaniunad
projektanri ustaw o ogrodach dzialkowych skierowanychdo Komisji Sejmowych.
Cztonkami w tych komisjach s+ poslowie PO, ld6rqy opracowali projekt ustauy
o ogrodach dziatkowych. Wradomym jest, 2e poslowie ci bqd4 w w poszczeg6lnych
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