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_Ggspodarki Morskiei
ul. Chalubiriskiego 4/6
00-928 Warszawa

Wystqpienie

okrpgowego zarr,qdu Polskiego zwirykuDzi alkowc6w w Lubli nie

dovrlSisrar,*,0:lllill#-Tf,rtb,spodarkiMorskiqi
w sprawie obrony praw duiaNkowc6w i ,od"innyrh ogr*d6w dzialkowvch

cz'lonkowie oz PzD w Lublinie obradqiacy na III plenarnym posiedzerriuz wielkim niepokojem odnoszq sig do rprr".-ych informacji dotyczqcych pracnad zrnianq ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych z 2005 r.
Do deialkowc6w dochod-q sygnely, te w kierowanyrn pruez pana Rcsorcietrwajq konsultacje nad projektem ustawy, kt6rej zaloteniem jest zniana sytuac.jiprawnej uzyrkownik6w dzialek i rodzinnych ogxod6w dzislkowych,

stanowczo sprzeciwiamy siE wszerkim manipulacjom w obecnyrn prawie.Zrniana obecnego stanu prawnego pozbawi miliony dzialkowcdw przywileidw
o kt6re zabiegali ptzez lata, a ktdre gwarantujq poczuoie bezpieczeri.qtw*i stabilno$ci ogrodnictwa dzialkowego w polsce.

zwracamy siQ z prosb4 o zachowanie niezbEdnej rozwagi w podejmowaniu
decyzji, kt6re mog4. spowodowai likwidacjq ogrod6w i pozbawic dzialkowc6w
nabytych praw.

Nie wyra2amy zgody na tworzenie nowych warunk6w prawnych dlafunkcjonowania rodeinnych ogrod6w bez dialoiu i konsultaqii z dzialkowcamii Zwiqgkiern - nic o nas bez nas.

oczekujemy r6wnie2 powa2nego traktowania nss dzialkowcdw i zwiqT*,uoraz docenienia naszej pracy i zaangazowania w stworzenie tak dobrze dzisiajfunkcion qjqcego system u ROD.

Bqdziemy bronii naszych praw oraa demokratycznych zasadfunkcjtmowania pozatz4dowej i sarnodzielnej organizac.ii jakq jest polski
Zwi4zek Dzialkowc6w.
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Jako jej cz.lonkowie zwracamy siq do Fana Ministra z proibq o pelne
:l,1mnJ:"i.1?HHTt ; ; mi ni ste* t*i ; ;; w spraw i e tunkcj o nowan i a

Apelqiemy r6wnie2 o nie pomijanie w prowadzonych konsurtacjachi rozmowach o 
.ptzyszro$ci porskiego ogrodJctwa rodzinnego najwigkszegoreprezentanta dzialkowcdw jakim.iest Zw,ee"L. 
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Mzuny nadzieiq, ic nasza prosba z.e strony pana Ministra spotka sig ze

ffi1ff;;il]' " deoveje iakie zosran* podjete nie bedq krzywdz4ce dra
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