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Uczestnicy pusiedz*nia Frezydium Okrqgowegr: Zarzqdu Fodkarpacki*gc
stwierdzaj4 ze z{*zony w Sejnrie prnjekt r:stawy o aErodach dziafkov*y*h
przygotowany przez grupq pcslow Flatformy Cbywatelskiej skter*wany ;est
przeciwk* ogrodom dzia{kowym i dzialk*wcsm

Czytajqc projekt ustawy o ogrodach dzia{kowych przygotowany przez grLrpq
pos{ow PO, nie mozna miec juz ztudzen, 2e ugrupowanre rzqdzqce dEzy dc
pozbycia siq problen^lu, jakim sq dziaikowcy i ogrody dziaikow*. Stwarzana pcd
r,u;plyuuem Inbby prywatnego biznesu przez Flatfcrmq Dewel*p*rskq inicjatylvn
ustawodawcza zmierza wylqcznie do ;ednego celu likwidacji ngr*d*w i
p*ebawienia dzia{kowc*w wszelkich dctychczasuwych praw dn uzytkowanych
dziaNek. Nie da zaakceptowania jeut cbowiqzek zawierania czasowych ilrnow
dzrerzawy z wla*cicielem gruntu ipad warunkiem istnienia ogrodu w rrielscowyrfi
planie zagospodarowania przestrzennego, co w wielr.r miastsch jest czystq f ikcte-) i
udziai finansowy dziaikowcsw w optacie rocznej pfaccnej wfascicielowi : tyi**u
oddania gruntu na prowadzenre ogrodir l icz*nej ad lega wa*osci rynkowei Trudr:a
uwazac za przejaw samodzielnnsci agrodu wyrazenie zgody w{asciciela gruntu na
prowadeenie ergrodu przez wybrane przez niego stowarzyszerrie Niepnka.l
wzbudzajq takze bardzo swobodne zaptsy dciyczqce zaspokajania wysuvuanych
rsszczen Co grtrntow ogrodr": oraz eapowiedz likwidacji PZD i przejqcie nr*;qii<u
Zwiqzku przez: Krajowy Funel*sz Ogrodowy CI nie do konca okr*slnnych
kornpeie*cjach. Zwracamy takze uwagq na fakt stwierdzenia praez $qd N*jwyz$ay
nr*konstytucyjnosci niektorych zapisow tego prrjektu. Ela nas jest to niezwykle
cenn* opinia, porriewaz wydana zcsta{a przez I Prezesa Sqdu Najwyz*z*g*,
ktcrego trudno podejrzewai o szczeEolnq sympatiq dla dziatkowcow

Zwracamy sie dc Pana frosi* z prosbq o odrzucenie zg{oszoiregc pr?-e7
poslow FC projektu *stawy s ogrodach dzratkowych jakc nrekonsiytucylnegc ;
pruyjqcie jako wiodEcego w p!acaeh pndkomis;i obywatelskiegn proj*ktu ustawy *
rndzinnych ogrodach deiaikowych.
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$ygnatariusxs stanswiska w sprauri* projektu ustawy o oErodae h deia{kowya$"t
autorstwa nosldw PO
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