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Warszawa, dnia 26.03.2013 r. 

STANOWISKO 
KRAJOWA KOMISJI REWIZYJNEJ 

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 
W SPRAWIE ZGŁOSZONEGO PRZEZ POSŁÓW PLATFORMY OBYWATELSKIEJ 

PROJEKTU USTAWY O OGRODACH DZIAŁKOWYCH. 

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjne] Polskiego Związku Działkowców po 
zapoznaniu się z projektem ustawy zgłoszonego w dniu 22 marca 2013 roku do 
Sejmu RP przez Klub Parlamentarny PO wyrażają swój zdecydowany sprzeciw 
wobec treści, które mają znaleźć się w nowej ustawie o ogrodach działkowych. 
Obietnice posłów Platformy Obywatelskiej, że „działkowcom nie stanie się 
krzywda" &ą jednak nic nie wartel Publicznie składane wcześniej obietnice 
pasują do realiów zawartych w projekcie jak przysłowiowy wół do karety. 
Teraz już jasno widać, że interes nas polskich działkowców nie jest już tak 
ważny jak kilka miesięcy temu, bowiem istotniejsze okazują się interesy 
właścicieli gruntów dzisiaj użytkowanych bezpłatnie przez Rodzinne Ogrody 
Działkowe oraz poszukiwanie za wszelką cenę możliwości zatykania rosnącej 
dziury budżetowej 1 

Posłowie Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej swym aspołecznym, 
anty obywatelskim i z gruntu złym projektem ustawy chcą: 
-odebrać nam działkowcom wszystkie dotychczasowe prawa w tym prawo do 
gruntu, własności majątku i bezczynszowego korzystania z terenów dotychczas 
użytkowanych, 
-dokonać komunalizacji lub nacjonalizacji naszej prywatnej własności na 
naszych działkach, 
-za wszelką cenę zlikwidować Polski Związek Działkowców, 
-dokonać komunalizacji lub nacjonalizacji infrastruktury w naszych ogrodach, 
-wprowadzić ponoszenie opłat przez działkowców za korzystanie z 
infrastruktury ogrodowej dzisiaj istniejącej, 
-podporządkować ogrody właścicielom terenów, 
-maksymalnie zliberalizować warunki i zasady likwidacji ogrodów, 
-odebrać ochronę prawną działkowcom z ogrodów objętych roszczeniami. 



Posłowie PC) zapomnieli najwidoczniej, że działkowcy potrafią czytać I do tego 
czytać ze zrozumieniem, bowiem zapisy tego projektu oznaczają, że wszystkie 
nasze prawa zostaną wygaszone a nabycie nowych będzie zależało tylko i 
wyłącznie od właściciela terenu. W projekcie nie ma nawet odniesienia się w 
oparciu, o jakie prawo działkowcy będą korzystać z działekl 
Pomysłami rodem z innej epoki chce się w demokratycznym państwie prawa 
zlikwidować naszą samodzielność, samorządność, niezależność i demokrację, 
które kształtowały się przez cały okres istnienia ogrodów na ziemiach polskich. 
Projekt ustawy autorstwa posłów Platformy Obywatelskiej to faktyczny 
początek końca istnienia zdecydowanej większości ogrodów w Polsce. 
Zgłoszony do Sejmu RP projekt stoi w jaskrawej sprzeczności z zapisami Ustawy 
Zasadniczej, bowiem swymi treściami łamie fundamentalne zasady 
demokratycznego państwa prawa - prawa do ochrony własności i praw 
majątkowych, poszanowania praw nabytych i do tego nabytych w zaufaniu do 
stanowionego prawa oraz wolności zrzeszania się. 
Autorzy tego projektu ustawy najwidoczniej nie zapoznali się z treścią art.13 
Konstytucji RP, bowiem chcąc dokonać likwidacji pozarządowej, samorządnej, 
samodzielnej społecznej organizacji a taką bezspornie jest nasz Polski Związek 
Działkowców, trzeba bezwzględnie udowodnić, że program lub działalność 
Związku nosi znamiona totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, 
faszyzmu i komunizmu, siejącej nienawiść rasową i narodowościową czy 
stosującej przemoc. Pragniemy także przypomnieć zapis art.58 ust.l Konstytucji 
RP, który brzmi „Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się" i ust.2 
„Zakazane są zrzeszenia; których cel lub działalność sq sprzeczne z 
Konstytucją lub ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego 
zrzeszenia orzeka sąd.". W tej sytuacji projektodawcy zapomnieli lub co gorsza 
nie wiedzą, że likwidacja może nastąpić wyłącznie na podstawie orzeczenia 
sądul Nie można także zapisem w ustawie wyłączyć z bytu prawnego 
pozarządowej organizacji zarejestrowanej w KRSI 
Dokonanie natomiast nacjonalizacji majątku PZD poprzez przejęcie jego przez 
Skarb Państwa w demokratycznym państwie prawnym jest wprost niemożliwe, 
bowiem na szczęście nie są to czasy powojenne i dzisiejsze prawo na to nie 
pozwalał 
Ze smutkiem stwierdzamy, że proponowanie likwidacji PZD i nacjonalizację jego 
majątku trzeba niestety uznać za całkowity brak poszanowania dla 
obowiązującej w Polsce konstytucyjnej zasady swobody zrzeszania się i ochrony 
własności. 
Jeżeli tą wiedzę posiadamy my polscy Obywatele to, dlaczego tego nie wiedzą 
Posłowie na Sejm RPI 
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Na takie pojmowanie nie może być i nigdy nie będzie zgody działkowców, 
polskich Obywateli, suwerenów wybieralnej władzy publicznej! 
Pragniemy przypomnieć Posłom na Sejm RP, że „lurls praecepta sunt haec: 
honeste vlvere, alterum non laedere, suum clque tribuere" - Nakazy prawa są 
następujące: żyć uczciwie> drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się 
należy ora* „Id, quod rostrum est, sine facto nostro ad allum transferrl non 
potest" - To co Jest nasze, bez naszego działania nie może zostać przeniesione 
na kogoś Innego. 
Proponujemy posłom partii rządzącej, aby poważnie zastanowili się czy motto 
zamieszczone na stronie internetowej, iż „Platforma Obywatelska Jest partią 
rozsądku, umiaru, centrum, a nie szaleństw I skrajności" jest nadal aktualne, 
bowiem w projekcie ustawy nie ma ani rozsądku, ani umiaru są za to skrajności 
i szaleństwo. 
Niniejsze stanowisko kierujemy do: 
• Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, 
- Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz, 
• Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska 
oraz przesyłamy do wiadomości: 
- Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, 
- Wicemarszałków Sejmu RP Cezarego Grabarczyka, Eugeniusza Grzeszczaka, 
Marka Kuchclńsklego, Wandy Nowickiej I Jerzego Wenderlicha, 
- Klubów Parlamentarnych PSL, PIS, SLD, Ruchu Pallkota ISP, 
- członków Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, 
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego. 

Z działkowym pozdrowieniem 

Z upoważnienia członków Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie 

Z-ca Przewodniczącego Bogusław Dąbrowski 
Z-ca Przewodniczącego Henryk Tomaszewski 
Sekretarz Agnieszka Blesleklrska 
Członkowie: Stanisław Burzyński, Ryszard Dorau, Jadwiga Drzewiecka, 
Eugeniusz Lubosch, Alicja Paterek, Dorota Zerba I Roman Żurkowskl. 
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