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Opole, dnie 08.05.2012 r.ffii,%ffi
Psn Slnwomir Nowab
Mlnieter Transportn, Bddownictrrn
i GocpodarH MonsHej
ul. Chalubili*kiego C/6
Otl-g2S lVarszawa

Szaaovmy Panie Minis'tzc,

My, calonkowie okrggowei Komisji Ro4iemozej polskiego zwiqzku Dzidkowadww opolu' spoleoarie dziatqiqpcgo organu sanorzqdu pzD, uczesbri ez"* w posie.dzuiutego organu w dniu 0g.0s.a0rz r. w epolu, pr*iu^.yemy swoje ,t"riio,i*r.o w sprawieobrony ustawy z dnia 08 lipca 2005 roku 
" *o"i*yrrt ogrodacn dzialkourych i prosimyPans Minisilm o :Tbi* zapoananie siq ,-oiry sanowiskiom i udzieleniemerytorycarej odpowi&ilzi. w"F'uvr

Pierwszy Prezes sadu Neiury4*szeeq w 2010 roku zaskar{yl carq ustawp o rodzinnychogrodach dzidkowych do Trybrpaln{ditu"}inrs..--- 
ffiryr wa ..Dq4

lvrarszdek sejrnl PR, 
llbieglej rooencii Jo ourony uchwaronej usralvy pqx,+rd.'zadcklarowanych. lNg6y' ponricnt o"i.mo"'ooo **" pis pana- A'ftzeja D€re.w)'q/olqib'tb poluszecto" buuilitnig dzialkowpow, rffnc,,-do Marszalek sejmu Rp pani EwyKopace kienriE pismtre p.ot*.tyr 'Do tei pory skl"d porror do rqrezentowanie $ejmupi:zcd Trybrmalem Konstytucyjnynr nie ,"rt l znieniony. pani M$Eadck Sejmunie odpowiada na kiero'ane do niej pisma i risty dqiqc tyrn samym dobihy wyrszlekccwainniadzidkowcowiichustawowychorgan6wsamouqdu p?D. 

i .,. .

Panic Ministzc,

Pana Ministorstwo prowadzi intensyrnme prace Tg oourq ustau* 0 rodeinnyshogrodach dzialtovrJrch z cdkowit5rrr pominigcicm polskiego zwi$1ru Dzialkowcow,Fakt t'n bardzo nas bulwersuje i odczyqiemy to jako w]naz lekcewaiqcego stosunku

;f*m. 
* ponad m[lionowej *g*i;*J^i a"i*lro*.0* rodiego zwiqztu

Resor! *T. fY kieruje pronadzi 
13*o*y I korespondencjq z p,rzedsrawicielamiorganizacji spoza polgkiego zwiqeku Dzislkowco% JuA", innymi tzw. StowarzyszedskupiqiqFych garstk oe6b najczgsciq wyttuczonych e pzo raraz4cc nanrszeniaprf,wa .
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Panie Minisfzc,

Nie znrienia siq dobrze firnkcjonuj.Lccgo p:aw& chyba *o ahce siq komuri zrobid
krzywdq' Czy sk4ftorid prowadmnych praa nad nowq ustawq o ogrodnicnvie w polssc
i pomijanic w konsultacjach Polskiego ZwiqT.ku Dzialkowc6w ma shrzyd tcmu cclowi
i stanowiC wyraz wrogodci Pans rcBortu w stosunku do ponad milionowej rueszy
dzialkowc6w?

Ustawa o nodzinnych ogrodaoh azialkowych z dnia 8 lipca 2005 roku stanowi
przyklsd dobrze funkcjonujqpego prawq w pclni akceptowanago pnzez dzialkowcdw.
Domagamy sig jaumodci prowadzonych 'konsultacji z udzideln Polskiego Zwiqelil
Dzialkowcdw. Domagamy siq pozostawienia ww. ustswy w niezrnienionym ksztalsie.
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Otramuje:
l. Minister Transportrr, Budowuictwa i Ooqpodarki Morskiej
2, lvfdszalek Sejmry RP, 

;

3. Komisja Ustrwodawczo$ci $ejmu RP,
4. Ptzervodnirczqpy Klub6w Pulanontamyoh Sejmu RP,
5. Plezes Trybunatu Konst5rmcyjD6go,.

.f. Prezce,KR PZn,.

7. Prezes OZOPZD.

Kryst5ma Poce'taret

J6zef Sokolowski

Eweniusz Wyspiafski


