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My cr|onkowie Rodzinnego ogrodu Dzia|kowego ,sawanna,, w och|i

z ogromnym ntepokojem pnygtioamy $lQ. poczynantom wfadz ustawodewczych

rmlenalqcych do tego, aby odebraC nailiasze skrawkl alelenl I crynnego wypocrynku'

Jestegmy emg*enrtrwajec{ od rat woing o ogrody dzratkowe. Najpierw woina ta dotvccyta pomystu

uwtasrczenla promowaneBo prrez Pls, nastePnie, ze sprrwl bylego I Prezesa 51du Naiwyisle8o

pana Lecha Gardockiego negowanla't.prri* w ustawle o Rodzinnych ogrodach Dzlalkowych'

potem kwesttonowiniJ zgodnoScr 24 afikut6w ustawy o RoD r odpowrednrmr tregcraml

Konstytucji RP wreszcle pr6ba wYrugowanla oblnrvatelsklego profektu ustawy o ROD'

Jeste$my dz|atkowcami z wie|o|etnim staiem, w3r6d nas sa tei osoby kt6re dziatkq pnejqty od

rodzic6w i majq nadziejq, ie dane rrn ueorre docrekaf chwrt gdy rch nastqpcaml bede dzlect lwnukl'

Dlaczeso ludzte w polsce muqta, clgrle o gpf , F{plFzvd l,:rvtadrfl?, I t9 o godne emerytury a to

o poprewQ OostepuJ; sfutby zdro,,Ua,Ttoliitashem ni ogrody dzlatkowe idziafkowc6w'

uwaiamy, ie ztoiony w sefmle prolekt obywatelskl ustawy o ROD cafo$clowO i dalekowrrocznie

rozwrlzuJe funkclonowania ogrodnictwa ditarkowego. posiada bardzo duie poparcle spoteczne,

czego odzwterctsdleniem jest bllsko 
"ifi"i-p"apls6w. 

'lego uchwalenle bqdzle tet dowodem' ie

wradra wsfuchuJe siq w grosy swoich obywate[, a purttcrne wystqplenie Premlera I tego

rapewnlente w crasLipotiand. uriuno**rr, ii proielt obywatelskl bqdzle podstawq przysrtei

ustawy, a drialkowcy eachowajq wszystkie swoje prawa I wtisnl sllnq organlzaele nle Jest tylko

crczq deklaracJl.

Gra toczy srQ O dUtq stawkq na Jednei srarr stawia siq dziarkowc6w i ich rodziny, na drugieJ

czyhaJqce u bram ogrod6w buldoiery dewploper6w'

Ochla, dnia 06llPca 2013r'

Podkomlstr Nrdrulycraf na $ef rnu RP

Komisja Roziemcza ROD,,Sqwanna" w Ochll'

proponowany proJekt obywaterskr Jest mostem rqczqcym pokolenra. Buduimy przyszfo(c solldnle

I od'powiedzialn la. Zapewn ljmy $tabl lnogd obywatel om'

w naszym projekcie ustawy rnamy pnedgtawlonl solldne konsrskcjq' Ta ustawa bEdzle na dlugle

|ata.Wartos|Qnadnlqpoc}ry|icIrozpoczqckonsu|taciezdz|a|kowcam|.

fitffilt;*l{li*o, *,.camy stq do was o moitiwie szybkle wprowadzenle pod obradv seJmu

Rp nasrego projektu ustawy o ogrodach dzrarkowych I iel ratwterdrenia w przesfanej wersil'

2ycrq tego t oczekujl dziafkowcY'

Z powaianlem
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