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Stanowisko dzialkowc6w wchodzqcych w sklad Delegatury Tyskiej
Po lskiego Zwiqzku Dzialkowc6w Okrggow ego Z*zqdu Sl4skiego w Katowicach

Dnia 10.01 .2013r. w Tychach odbylo siE otwarte nadwryczajne walne zebranie inforrracyjne, na
kt6rym zaptezentowano propozycjje projektu ustawy o ogrodach dzialkowych opracowany przez
zesp6l pocl przewodnictwem pana posla Sknislawa Huskowskiego z Platfonny Obyratelskiej.

Om6wiony projekt spotkal sig z calkowit4 dezaprobat4 i zostal calkowicie odrzucony ptzez
spolecaodC dzialkow4 wchodz4c4 w sklad Delegatury Tyskiej. Widad ztego, ze zesp6l pod
kierownicfwem Pana Posla Stanislawa Huskowskiego nie tozumie idei ogrodnictwa dzialkowego,
kt6re ma ponad 100-lehi4 tadycjq na ziemiach polskich. Propozycje pnedstawione w tyn
projekcie,iloprowadzqw korlcu do likwidacji ogrod6w, aco z,atym idzie do zanikuruchu
dzialkowe,go w naszym k*j,r a to kl6ci srg z ide4 spoleczefstwa obynratelskiego.

Przedkladaj4c ten projekt komisja proponuje odebranie dzialkowcom nabytego prawa na
podstawie ustalvy prawa wlasnoSci do majqtku na dzialkach. W zamian proponuje sig umowg
dz.tefiawy,,kt6ra moze byd w kazdej chwili wypowiedziana" jeZeli bgdzie taka wola wNadz Gminy,
wynikaj4ca z ustalef miejscowego planu zagospodarowania pruestzennego.
Wynika ztngo,Ze ogrody nabratylby charakteru czasowego, ich istnienie byloby mocno zagtohone.
Nie tnrdno sobie wyobrazid jak to wplyme na dalszy rozw6j ogrod6w, dbanie o remonty, w koricu
zdekapitaltianje to infrastrukturg ogrodowq Dzialkowcy nie bgda juz z takim zaangaZowaniem
oddawai sig pracom pielggnacyjn:fm i upigkszaj4cym swoje dzialki.

Propozrycje zespolu Platformy Obywatelskiej niweczq dorobek dzialkowc6w, atym samym
dorobek F,olskiego Zwr4zkatDzialkowc6w, kt6ry zostal wypracowany naprzestzeni dziesi4tek lat
na terenach zdegradowanychptzezptzemysl cig2il<i i nie tylko. Prowadzi to do unicestrrienia ruchu
dzialkowego, aztttNaszcza jego sarnorz4dnoSci i niezale2no5ci co jest zaprzeczenre wolnodci
obywatelsikiej i rodzinnej.

Dzialkowcy Delegatury Tyskiej mtrasajqsig z prosbq do Pana Premiera o odstpienie od
tworzenia, ptzezPlatformg Obywatelskq swojego projektu, a poparcie Obywatelskiego Projektu o
rodzinnych ogrodach dzialkowych przedstawionych przezdzialkowc6w, kt6ry dostosowuje sig do
wytycznych Trybunalu Konst5rtucyjnego nie ograniczajqc przy tym poszanowania pfirw
dzialkow:6w.

Zalqsmtk:: podpisy sygnatariuszy



,rizEK DZIALKOlVCow
,o'6ry ZARZAD SLASKI

druro Delegatury Rqonowel
43-100 Tychy u}. Brzozowa zhygnatariusze spotkania informacyjnego PZDw Tychach

NIP 954-15-69 940 ! a 
dnia 10.01.2013r.

L.p Imie i Nazwisko Nazwa Rod -Miejscowo5d P,pdpis

4 Ssteila,r &gant't . Q&">, 
^ - -t 

i,c[.n q iil?t
2 /,/t6sd14H Sfu*r*tZ Srweapnr* Tqat/

'w .z
4 ?t ,I/, -.)n, tLn' /,u, "n-^ ).,1 Q,N vstrlr j ea* Yt6-r-
ll 1g*rn 5i*' "" ,, Ze 16*" ll'\)^oTd -/ ^&-zr.,,"

F TSnhw*ut ?*./*,> ail, YYk/--furki 
'fi-etlau; W

(, 4rtSlJ^G,n. . ,Di*  / r, XyCI.k vtttt .lhr/X,fi-L tra(Mt
v. Bo.rn ^ u,/^ ffio7h^oy.:*o )tln/nts' fz/, L^G.x U  t -

t--Pc<

I bAPb ft24 Soui l t ,  r / r2o  WS( ,  M t (C Id i l A k ,
q Fpery u szEP QlOllp Kn tzEntr e a 1'7 ak'/ oH;4,

4o 2*r?rnqn/ fl./a7a/iia ; 4przEtr€c" zaq 'ffiiru
1rl fr-z/roz um ,/ //uol't c'u' o ,l n '"4 

" /-=i/*^ GJ nrr rc
/1,0/W,F,AI[, ffo;ivl.tL o o,ka^l CeM,iA^s ! 

--J'ucl",4 hks"ah
b (,lwhmaffi W,\ . i(,',-ta<J-"uh€L, &ugrz
lt4 I crn Uszot4 krfe4 " kist(/cJ,rye thY
45 Yarzgbfnu :'Tvofi {̂fu'I/Ak
/( 5.'r*9^,n^ /,4',,h", RoO ,,' Roz,, o't 

-" ' /, ,h^b
4 y \ otuttt-0, fuo^a Q,op 6stab-o* YW
IQ Ak,,ril h'{w d/^o*,ro Ih'd SnA a.u, ry-,L

;l5i ,1,{,n/,n ,a,i fr*u/*. 7 00, JrP ub cor / "r/r/r, ;r-, lfl|,u7
L U

tf? r, - rr ̂ l A , oj7/".
't? o C F rn 

"nq "{n/lLr;.Lo 
t rP,;iil,

2,t A"il,* ht,aurfuu,,rab Brn Fnan rAl ohu;rL .cu,n. tr/rt'
'{L - t l

f6w(&op\ b-r< € o o -  t + / ' t + L  - 7 u - * 4 ffi,*-ff
29 {Jnunul G&i:rtsZaft {.oD "b ftLt fru - 1'trcrtq

?-f^uhL/t

J q 'irntt ,,y- QJ ̂, , 'fl Qn?t AQ0htfl,r Ttr.Ltv tA",4
35 {rll)tttkn Wui{ni<{z Affi firq!firab' ,/l(ilfu
)6 )daLl<: Asiclr Q,oj)" l{cr-lrno.," Tr/cful 'P'fu,wk<
,r+ tdrrtlp rLIBY Po)-. wArtruS \!c*-ttt*,fu
28 {)2,,0a awuttr)E= ?np J npcuv kTYC/h"-T

1"9 adv,a ql vt na fe,A xtta t' 0\ ?-dO ,, tilitlertka" Trrrrl tWpe-
30 P. ' . c {y ' l t Ln

'R, CI,D" Td i-t pn hl U l'-l
-1-



63 tr*r,taz 4/k{rP?+u ,,flfrL/1v ft' * I rcrt\' (
6k Btqm'J*,: V*?et t ewaV ,,$1otorc.^lz.l'c.r Ci Jn ' ,

_-./,\ffM\

6t
/l

QenaP. ttAzrlalg g7 ,, tv/f ft .v z" 77 ,'w, I &",p.
6( /  t - /  

(

I ery'ztr* y'f^a nt?s- il 00,, Ja,e uo 4/z o ko -u) / - ? /to,- ra
("+{n6rdoo Uh$"d.s L 'n"
6b

'i,/,)r"h 
Lt(ung,n Pvn kun w"t //c -v4'

60t Soqci o-. Sza4l*,p Q@,, .t2. *{L} *a, irL^ €- vak
10 T*,ou Ce- rn O4A el0/ (a,u"zz-tut; A/M"
?{ d-,, ,,A]. (t n, i,o nf,,pfrt- ou&or - i  f  n  t t  tyy-  ,n ,  rn ,

'hl,o--,
TL L?v:n*k- \bt \sl L 0Jko"d-fr:"4^ilJ.1 1d\ w
"t

Q*H,'t Tr"hord ?eD .. Po/ /a',te'ot 
q a_A

+q Vl^^o(,*,J, d=^E^*- a g$ ,il'1a L{r^r"c-K,{,,^- { 7
4

-J -


