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Szanowny Panie Premierze!

KierujemY do Pana list z manifestacji, jaką w dniu dzisiejszym podjęliśmy w obronie ogrodów
działkowYch, działkowców i samorządnej org.anizacji. Uczestniózy'w iyrrlproteście prawie 600 osób
rePrezentuj ącYch blisko 30 tysięcy działkowców z całego zielonogorskiego ok.ęgu.

Wraz z niniejszYm,Pismem po ruzkolejny przesyłamy na Pana .ęÓ. n*r. stanowisko w sprawie
PrzYsiloŚci ogrodów działkowYch i pragniem} zaipelować Ó zainteresowanie się problemem, który odwielu lat, a od wielu miesięcY w szczególności, nurtuje uzytkowników działek w rodzinnych ogrodach
działkowych.

WYdarzenia, 
_które nastąPiły po olzęczeniu TK wywołały wielkie wzblrzenie i oburzenieDziałkowców. JesteŚmy oburzeni zwłaszcz,a tymi działaniami, jakie wbrew naszej woli i mimo

naszYch PróŚb i interwencji Podejmowane są przeciwko działkowcom \PZD. Dzisiejsza manitbstacja, a
takŹe wczeŚniej Podejmowane plzezdziałkowców akcje protestacyjne, są tego wyrazem.

BezPoŚrednią PtZYczYną naszego oburzenia l ÓeterminuÓ;i ;".t irojekt ustawy o ogrodach
działkowYch PrzYgotowany przez P|atformę Obywatelską. Mimo iupÓ*r"iri ;est on projektem'nie dla
dzialkowców, lecz Przeciwko nim. Uważamy, że wprowadzenie tego projektu zbu.ry ,u.h ogrodnictwad{ałkowego i zaPrzepaści dorobek wielu pokolbń dzialkowcó"w.'Ńi. 1estesm| w tym" ,,,}Jt"oiu
odosobnieni, bo Podobnego zdania są wszystkie kluby parlamentarne, którJ poa.-. dyskusji w]czasie
Pierwszego czYtania PPjektów zdecydowani. opo*i.driały się ,u Óby*utJtri- projektem ustawy.
wnioskując o odrzucenie projektu PO.

JesteŚmY zdania, że otzeczęnie TK zostało wykorzystane nie do naprawienia ustawy, lęcz dozałatwienia SPraw dalekich od interesów działkowców. Wyraźnie wskazał na to pan posel Huskowski
Podczas sPotkania z działkowcami w Gor.zowie Wlkp. w dniu 20 maja br., kieay'* pi"*.ryrn zdaniuskierowanYm do działkowców stwierdził, żle najw,azniejrry* *Óniem jest rozwiązańe pZD. anastęPnie Przekazante gruntów gminom. To nie jest, 

- 
Panie premierze] interes działkowców ibulwersuje fakt, iŻ Partia mieniąca się obywat elską ia najważniejs ze uznaje rozwiązanie samorządnejobywatelskiej organizacj i !

Nie chcemY.i nie będziemY się godzic na to, aby zostały nam odebrane prawa nabyte, za jal<le
uwńamY, międzY innYmi, zwolnione od podatków, poszanowanie praw mająikowych ariait owcow
oraz prawo do posiadania ogólnopolskiego samorządu działkowców.

i1,1s chcemY i d. !9drie6y się godzić na zapisany w projekcie ustawy po zamialznacjonalizowania majątku PZD i przejęcia go przez blizej nieokreślony Frindusz Ogrodowy, bo jest tonasz dorobek, PowstałY z naszych pieniędzy. troteŚtujemy prr".i*ko kominatizac;i majątłuogrodowego iPrzeciwko zamysłowi opłaty za-korzystanie z tego, co powstało naszym'wysiłtiem,
równiez finansowym.

SPrzeciwiamY się takim działaniom, pft! pomocy których żądania wąskiej grupy
zainteresowanych ziemią zostaną zaspokojone odóbraniem często zyciowego dorobku Działkowców.
DziałkowcY, Panie Premierze, są tą częścią społeczeństwą którą pańŚtwo raĆzejpowinno objąć opieką,ńżIłzYwdzić, bo najczęściej nie potrafiło jej aberyieczyĆgoari*y"h ;;;kó; życia.

Szanowny Panie Premierze!

Po raz kolejny zwtacamy się do Pana
zniszczenia rodzinnych ogrodów działkowych i
autorstwa PO będzie przyjęty.

z prośbą, by przeciwstawił się Pan dązeniom do
PZD, a tak się powoli
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ie, jeśli projekt ustawy


