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Ze6ranie Kolegium Prezesów (ROD dzieCnicy Nowego Miasta w Poznaniu zwraca się do 
Pana Przewodniczącego Platformy Obywatełskjej Premiera (Rządu CR[P, o wyjaśnienie 
stanowiska jakie zostało przedstawione w projekcie ustawy o ogrodach działkowych 
opracowanym przez %fu6 PO, który dotarł do nas i nas zaniepokoił a nawet 
zbulwersował 

Jak^do tej pory posłowie PO zapewniaR nas na spotkaniach, że popierają działkowców i ich 
projekt ustawy obywatelskiej i co? Ma być ta£ jak^ do tej pory, obiecanki a w 
rzeczywistości przygotowuje się poz6a%vienie działkowców ponad stuletniego dorobku, 
jakim jest ruch działkowy w PoCsce. 

Projekt opracowany przez zespół posła Huskpwskiego zakłada tak^duże restrykcje co do 
istnienia ogrodów oraz ogranicza prawa działkowców. (Bulwersuje w szczegółności: 

- pró6a odebrania bezterminowych praw do działki oraz nacjonaGzację Cu6 komunalizację 
majątku na działce, 6ędące dotychczas własnością działkowca 

- wygaszenie praw do terenów ogrodów nabytych aktami notariaCnymi i narzucenie im 
umowy dzierżawy tylĄo na 25 łat 

- ograniczenie powierzchni ałtan do 20m2 co 6ędzie skutkować koniecznością roze6rania 
istniejących i narażeniem działkowców mających ałtany zgodne z dotychczasowym 
prawem na niepotrze6ne koszty. Czy to ma Syć początek, końca ogrodów działkowych? 

(Działkowcy oczekują wręcz co innego a więc zgody na ałtany 35 m2 we wszystkich 
ogrodach (oczywiście przy zachowaniu zakazu zamieszkiwania na ogrodach) 

Chcielibyśmy zaznaczyć i zapewnić Pana Premiera, że samorządna organizacja 
działkowców zrzeszona w Polskim Związku (Działkowców jest do6rowoCna i ingerowanie 
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Zwracamy się do <Pana o przemyśienie przygotowanej propozycji ustawy przygotowanej 
przez %fu6 (PO i wpłynięcie na jej kształt takt aby nie za6ierać doro6ku pokoleń rodzin 
działkowców w (Polsce. Myśłimy, że rozsądek <Pana a jednocześnie myśCenie o 
niezadowoConej rzeszy działkowców, a z rodzinami jest to parę miłionów (Polaków, 
którzy mogą wyrazić swoje niezadowolenie w trafcie przyszłych wy6orów do (Parlamentu 
(R(p, skłoni (Pana do zmiany prezentowanych propozycji (PO. 

Jesteśmy przekonani, że wpłynie (Pan na zespół <P0 prowadzony przez posła 
Huskowskiego, 6y zrewidować stanowisko (Platformy Obywatelskiej w obecnej propozycji 

(Do wiadomości : 
(prezes 
Krajowej (Rfldy <PZ(D w Warszawie 
{Eugeniusz Kondracki 

(prezes 
Okręgowego Zarządu <PZ(D w (Poznaniu 
Zdzisław ŚRwa 

Z poważaniem 
"Uczestnicy kolegium (Prezesów Nowego Miasta w (Poznaniu 


