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uczestnikdw opolskieEo fwigtl ,rDnin Dzialkorvca 2013 Roku'

Szanowny Panie Premierze

Uczestnicy inauguracji fwiEta dzialkowc6w na Opolszczy'/nie - ,,Dnia

Dzialkowca" 2013 roku przyjgli z aprobatq zNoilone przez Ptura deklaracje

podazas spotkania z dzialkowcami na terenie IR.OD ,,Waszyngtona"

w Warszawie araz w li6cie skierowanym do dz,ialkowc;6w w dniu'

lB czerwca br. Pana jednoznaczne deklaracje o osob,istym zxaangazowaniu

siE w prace nad now4 ustaw4 o ogrodach dzialkowych, ile projelkt obywatelski

bEdzie projektern wiod4cym, 2a istnieje potreeba zachowartia spolecalej

organizacji dzialkowc6w PZD, ale w emienionej flormie organizacyjnej,

a t*rlthe zachowania pmez dzialkowc6w dotlrchczsstlwych praw

i eagwarantowania trwalo$ci ogrod6w, wzbudzily w nas nadzirljE na szybkie

uchwalenie dobrej ustawy.

Wyrazamy Panu uznanie i skladamy slowa podziqkowania, za zaiqcie tak

jednoznacmego stanowiska w sprawie dzialkowc6w i ogrodi6w. Liczymy,

2e Pariski e zaaipazowanie w kr6tkim czasie przyniesie owoce w postaci dobrej

ustawy o ogrodach dzialkowych, jakqjest obywatelski projelit poparry przez924

tysiqcy dzialkowc6w. Obok deklaracji zobowiqzal siQ Pan do przekonania

posl6w Platformy, aby dokonali zmiany sposobu sprtjrzenia na ogrody,
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a nie tylko przezPrYzrrrat interes6w gmin, ate r6wnie2 w imieniu miliona rodzin

dzialkowYch'

Zuwag4zapoznal idmysiEztre$ciq l is tuotwartegoKrajowel jRadyPz'D

sk ie rowanegodoPanaPremierawdn iu2Tczewcabr . iwpetn ipop ie ramy

wyraione w nim niepokoje i obawy o datsze rosy oaterech mi't'ion6w rodzin

deialkowc 6w' Czyitby pubticnrie zlozone deklaracj e przezPana Premiera byty

tytko dymna zaslonq" a prawdziwe stanowisko platformy i rzqdu prezentowane

jest przez prawnikow rz4clowych, kt6rzy calkowicie przekrtl*laj4 alo,one

deklaracje przezpremiera Rzqdu ? uwu,arrry, ze publicarie rvypowiedziane

deklaracj e Premiera znaj duj 4 pokrycie w dal szych dzialaniach'

Panic Fremietzo

Zakilkadrriminiedwana$ciemiesiqcyzezas\odrogzenia,wej$ciawzycie

wyrokuTrybunaluKonstyrrrryjnegoRP,apracewSejmiengtdnowqu$alJf4

niewiele posunqry sig naprz6d. pozostalo tylko cztery miesialce na przyjqcie

przezsejmnowejustawyoogrodach.CzyZbycelemPlatformlybyloabySejm

nieuchwalilZadnejustawyoogrodachdziatkowych?Brakustawytomasowa

Iikwidacjaogrod6w,ategoprzeoieZoozekuj4deweloperry!

odPanadecyzjiza|eryprzyszlofddaialkowc6wiichrodzj|n.od05lutego

br. obywatelski projekt usmwy o rodzirurych ogrodach dzialkovrych arrajduje sig

wse jmie .Pro jek* ,k t6 ryuzyska lmi l ionowep isemnePr0Parc iePo lakdw

i akceptacjq lioznyoh organ6w samoruqdu terytorialnegO powinien by6

uszanowany zar6wno pr=ez parlamentarzyst6w, juk i organy wtadzy

paf is twowej 'Pro jek l ,k t6 rykompleksowoikompromi t ioworozwi4zu je

funkcjonowanie polskiego ogrodnictwa dzialkowego i zostaje uchwalony przez

sejm RP jest dowodem, ze wladze respeknrjQ wolE obywateli' a zlozone

publicznedeklaracjePremierazna|azNywqrmswojepotwierd:zenie.
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