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Szanowny Panie profesorze !

Przewodnic4cy ogrodowych Komisji Rozjemczych Rodzinnychogrod6w Dzialkowych z terenu dnatania belegat'ry Rejonowe; ozp wTalngbrzegu zgromadzeni na naradzie szkoleniowej * -arri, 
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^ur"u 
20j,I r.aqelujQ o wziEcie.po!3wage lvystqpieri calej rzeszy oburzonych dzialkowc6w iodrancenie wniosku I.PrezJsa sqdu Na.jwyd6;o strvierdzenie niezgodnosci z

fq":Pt"ciq RP calej ustawy z dnia 
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iip"u ioos r. o rodzinnych ogrodachdzialkowych' Apelujemy r6wnie2 o odrzucenie w calosci opinii SejmowejKomisji ustawodawczejzdnia I grudnia 2or0r. wpowyZszej sprawie.
uwaZamy, z" y:alej tej sprawie chodzi o usunigci. ur"ta*y o rodzinnych

ogrodach dzialkoyych jako jedynej nryelzkody na drodze ao poe;ecia grunt6wrodzinnych ogrod6w dzialkou'y.h.' od kilkunastu juz bowiem lat ogrodydzialkowe sqpostrzegane gl6wnie jako tereny, r<tot. przezr6znego rodzaju ludzi
ill"t".tl -moglyb{- by6 wykorzystane w celach wylqcznie komercyjnych.
Lilavidacja ogrod6w dzialkowy.tr - bo do tego nilstlty anierza wniosek
Prezesa Sqdu Najwyzszego - lqczyt siE bgdzi e Z pozbawilniem dzialkowc6w
majqtku, jaki wypracowali na swoich dzialkach, nie szczgdz4c naklad6w
finansowych i ciEzkiej pracy.

- Apglujemy do Pana Profesora o wzigcie pod uwagg naszej argumentacji i
zachowanie praw nabytych dzialkowc6w, gwarantowanych ustaw4 o rodzinnych
ogrodach dzialkowych.

Tarnobrzeg,17 marca 20ll r.

Zwyrazarrrt szacunku i powazania

Uczestnicy narady szkoleniowej
(lista podpis6w w zaNqczeniu)
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Lista obecno5ci uczestnik6w narady szkoleniowej Przewodniczqcych koris;i
Roziemczych RoD z terenu dziafania Delegatury Reionowej oZp w

Tarnobrzegu
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