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Premier Rp

zarzqd RoD ,,Tysiqcrecia" warz
z czlonkami Komisji Rewizyjnej
w
czqstochowiena posiedzeniuw dniu
0B sierpnia2o1g rotu zapozna.lsiq z
materialamidotyczqcyrnipodsumowania
prac podkomisji nadzwyczaj'ej do
opracowania
ustawyo rodzinnychogrodachdzialkowych.
czlonkrcwieobecnina
posiedzeniuritwierdzajq,
ze komisja przyimuiqc
projektobywatelskiza vriodqcy
i tak przyie+aw tyrn dokumencie
,*L1"'wrasne rozwiqzania.Tym $amym
zniweczylaprace wieru rudzi,kt6rym
zaufa{oprawiemirionos6b.
w imieniu 587 rodzin uzytkujqcych
dziaiki w na$zym ogrodzierzarz*d RoD
wspolnie z czlonkanri Komisji Rewizyjnej
posiowie plertformy
- uznaje,2e
obywatelskiei podcztts prac podkomisji
pod piaszczykiem procedcrwania
obyrruatelskieg'c
projerktu ustawy o rodzinnych
ogrodach dzia{kowych
wprowadzirirvrasne interesujqcetyrko
ich rozwiqzania,Nie rnaiq one nic
wspolnego z:' tyrni, akceptowanymi przez
porskie spo{eczehstwo, ktore
podpislnrval
obrywatelski
projeitustawyo rodzinnychogrodachdziatkowych.
PaniePremierze
Pana poparcie dla dziafkowcowwyra2one podczas
spotkafi z prezesem
zwiqzRu EugeiniuszemKondrackim i dzialkowcami
warszawy bylo wg nas
tylko celowm zabiegierm
otrliczonym dla poprawyslupkowpoparciadta pana
ugrupowania'
Panie Prcmierzejak mo2na w ten sposob grac na
uczuciach
milionapolskichrodzin,
Zaproponowane
ptzez Pana kolegowz podkomisji uwlaszczenie
ma na celu
jedynie wprowadzeniew blqd setek
tysiqcy mieszkancownaszych rniast,
ktorym obiecuje si9 ih-rzoryczne
uwfaszczenie.
sami dobrze wiecie, ze z tej
formy uwlaszclzeniabqdziemoglo skorzystac
tylko rriewielu rrrozrltc;hw
stosunkudo ktorych 1Jminanie skorzysfaraskawiez prawa
pierwokupluw
stosunkudo gruntuoglodu,
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Ponadtoprojekt ustiawyzabranieprzyszlemuzazqdowi mozliwo5ciwplywu na
obrot dzialkami,Ma to naszym zdaniemza zadanie rozbiciejedno6r;iruchu,
kt6ry moze poszczyr:icsig ponad 115 letniq historiqi tradycjq.
Dziatkowcynaszegoogrodu oraz calej Polskioczekujqod Pana jako llremiera
RP jasnego stanorviskaw tej waZnej dla miliona polskich rodzin sprawie i
paywrocenia zapisirw wynikajqcychz obyrvatelskiegoprojektu ustawy o
rodzinnychogrodac,l'r
dzialkowych z poiytkiem nie tylko dla miliona polskich
rodzin u2$kujqcychr
obecnie dziatki w rodzinnychogrodach dzialkowrlch,ale
rownie2dla pzyszlrycrhpokolefidziatkowejrodziny.
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