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Lublin, 07 marzec Z0l3 r.

Kr u bu r,iffiHtxT,ffIej mu Rp
iwszystkie partie/ 

-

p rozcs'w t "o"lffi'"U*Tf* Dzialko wy chz Lublina, Chetma, Zamoicia i Bialej nodf"sLiei

w s p ra Me p roj ekt,, " ""iifi tKTffi"t# i"; "**o ""r, o"i*r.orvycrr.
I)o uqhwalenia przez sejm Rp__nowej ustawy o rodzinnych ogrodachdzialko wych pozostalo ni ewi el e czas u. wyrok trybunalu Konstytucyjnego2 dniem 2r'01'2014 r. pozbawi 'a$ oli*r.o*"irw. ochrony prawnej, srmcimywszelkie prawa do .,rytkowanych przez, tutu a"iutrt, spowodule to ogromnezagrohenie lik widac.jq naszych ograd6w.
Na l,uberszczytrie na nowa prawo oczekuje ponad 30 rys. uzytkownik6wdziatek, w calej p'lsce to brisk. milion dziatkowcow.
Zgod'ie z orzeezeniem Trybunaru Konstytucyjnego z lrlipca 2012 r. toposlowie bed+ decydowai o przysz{orfci n*ryrh dzialer< i ,J*iroyoh ogrod6wdzialkowych.
Dlatego, tel. zwracamy siq ,z aperenr do posrdw reprezentu.iqcych wsrystkieugrupowania porityczne w sejnrie, by *ypr"o*uti t*iJ r-grilfi prawre, kt6repctzwol4 zschowai dotychczasswy doiobek drialkowcdiv i' z*i*rlru or*zabezpieczq nasze prawa i interesy.
Przy tworzeniu i uchwalaniu nowych przepis6w poslowie nie powi*izapomniei, Le dzialkowcy to olbrz,ymia tfi ipoleczna, w przewaiaiqoejwigkszo$ci ludzi niezamo2nych o niskich ooJnoiact , cta 

"'-to.y"r, 
Jzislka to jedynarado$i w {ciu i mo2liwo$i, uzup,elni*niu *Ltn-*go budzetr.r domowego. ogrodydzialkowe to staly. element- krajobraau Polski. w ty* przypadku . ksztalciEnowego prawa regulujqcego funkcjonowanie ogroddw po*i*j iro*"yoo*ae rac.icspoleczne, a nie politycznj. 

e---- r'srr 4uv

zloaony w sqirnie obywatelski Prqiekt ustawy o roclzinnych ogrodachdzialkowych pod ktgrym podpisalo sig ponad g20 000 obywateli jest gwarantom,ze ogrody prze{ai4- Nasz glos w postaci rQzstrzygnigc zaproponowanych wobywatelskim projekcie nie pJ*ini*n uve po*iniiJ po*rnaszych przedstawicieliw parlamencie, nie chcern y, by politycy'za 
"r* 

ar.yiowali.
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Pro.iekty ustaw przygotowano przoz poslt6w Solidama Polska i Sojusz Lewicy
Demokratycznej oraz opracowywany pnojekt nowej ustawy Frzez Klub
Parlamentilny Platforma ohywatelst<.a iatie; gwarancji irie daja. 

J

. Zaproponowane w nich regulacje prawn,i nie uzyskaly akceptacji rirodowiska
dzialkowEgo i umano je za sikooiiwe spolecznie. Szczegdlnie niepokojE naspropozycje zmian zaproponowane prze')t Klub Parlamentarny 

'plaiforma

Obywatelska, Wprowaclzenie ich w ty'cie spowoduje miszizente naszei
wieloletniej pracy, ograniczy nasze prawa i w niedlugrm czasie doprowadzj do
likwidacj i polskich ogroddw dzialkowych,

Kolejny raz apelqiemy do posi6w o nrzwagq i odpowiedzialno$d podczas
glosowania w $ejnrie nad nowqr ustaw4 regulu-i4c4 funkcjonowanie ogrod6w
dzialkowych w Polsce, poprzez nierozwatnic podjEte decyzje nastEpne pofolenia
rodzin dzialkowych nie bEdq cieszyC sig upraw4dzialek.

Pnnowie Poslowie, OCAI.,MY OGIiODY, razem.
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