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Ruch ogrodnictwa dzialkowego znajrCuje $iE akrualnie w paededniu
wiefkich zmian zwiqzanych z pracarni nnd ustawq o rodzinnych ogrodach
dziatkowych. My deia{kowcy z Ctddka uprrawiqiqcy dziatki * s*oi*-nra{ym
ogr6dzie jestedrny zaniepokojeni poczynaniarni 

-Platfbrmy 
Obywaretsl<iej

$ezecej do wyrugowania nas z naszego nnajqtku. Nasz stuno*."y sprzeciw
budzi przede wszystkim zapis w projekcie usrawy o r.o.d. aurorsrwa pafiskiej
partii, z nazwy juz tylko obywatelskiej stanowiqcy o przejgciu na wlasno6i
gminy Iub Skarbu Paristwa wszelkich nasadzefi i naniesiefi iakich jak altany,
szklarnie, drzewa owocowe itp. dot;rc5g2*s stanowiqcych wlasno$i
dzialkowca. Jest to powr6t do mroczrrych czas6w rzqd6w Botestawa Bieruta.
W naszej opinii takie dzialania sq niezgodne z Konstytucjq, Rp, gdyznaruszajq
$wiqte prawo wtasno$ci zawane w art 2l tejae Konstyrucji, kt6ry stanowi, iz
Rzeczpospolita Polska chroni prawo wlasno$ci

Niepokoi nas takZe skrajnie negatywny stosuqek Platformy Obywatelskiej
do samorzqdnej organizacji dzialkowc6w, norabene najwiqkszej w luaju
organizacji spolecznej,Z wypowiedzi wielu pos{6w z Panskiej panii wyniki,
i2 Trybunat Konstytucyjny w swoim wyroku nakazal likwidacjg pzD.
'W kt6rym punkcie wyroku jest o tyrn mowa?

My, dzialkowcy z Rodzinnego ogrodu Dzialkowego ,,Boryk" w Gr6dku
marny szczerq nadziejq, i2 Pafiskie deklarac.je z l5 czerwca br. przedstawione
spoleczno$ci dz.ialkowej w ROD im. Wasz.yngtona w Warszawie nie sg
jedynie pustymi obietnicami majqcymi na celu ,,zamydlenie oczu" opinii



?A6'^h t_ ]zARZFD eoounsxr 
fzn NR FAKsu :aes::a{ase 18 LrP. eqlalx:4BPPt sTR.e

-

w do.f notowafi Flatforrny

yrni obiernicami i ee doloZy
f{i.-yr?*ry o rodeinnych

y peini interesy i-;;#;ilkach eraz <Jo urrzyrnania

uyraaami szacunku


