
Działkowcy Nowa Ruda, 7.01.2013r 
z Nowej Rudy 

Pani 
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu RP 

r ' 
Szanowna Pani Marszałek. 

Społeczność działkowa miasta Nowa Ruda, którą reprezentujemy, jednoznacznie 
stwierdza, że propozycje do nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych autorstwa 
posłów Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem posła Stanisława Huskowskiego są nie do 
przyjęcia. Oznaczają one koniec funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców i przyjęcie 
jego majątku przez państwo. Propozycje uregulowań w nim zawarte zagrażają dalszemu 
istnieniu ogrodów i w rażący sposób godzą w podstawowe prawa działkowców. Nakładają na nas 
dodatkowe obciążenia finansowe , które dla nas - w większości emerytów i rencistów będą nie do 
udźwignięcia. To ograbienie nas w majestacie prawa, ze wszystkiego co nasze na działkach, to 
ograbienie nas z majątku, który przez lata gromadziliśmy w naszym Związku, w naszej 
samodzielnej, niezależnej i samorządnej organizacji. 

Naszym zdaniem tylko silna i jednolita ogólnopolska organizacja działkowców jest i będzie 
w stanie zapewnić właściwy i oczekiwany przez członków status - broniąc ich interesów. Taką 
organizacją jest Polski Związek Działkowców. Tego nie będą mogły uczynić małe ogrody i do 
tego funkcjonujące pod nadzorem samorządów terytorialnych. My dobrze wiemy co jest najlepsze, 
co przez dziesięciolecia dobrze funkcjonowało i co sprawdziło się. 

Opracowany przez środowisko działkowców projekt ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych , który został złożony w Sejmie, w pełni uwzględnia zastrzeżenia zawarte w 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a jednocześnie czyni zadość naszym oczekiwaniom. Ma on 
pełne poparcie szerokiej rzeszy społeczności działkowej i tych wszystkich, którym bliskie są 
sprawy ruchu działkowego . 

Pani Marszałek. 
Zdajemy sobie sprawę z faktów, że budżet wielu jednostek samorządowych jak i Skarbu 
Państwa nie dopina się, a poprzez proces likwidacji ogrodów działkowych, część rządzących 
widzi możliwość rozwiązania wielu problemów finansowych. Pragniemy tym wszystkim 
uzdrowicielom i „ratownikom" finansów państwowych i samorządowym przypomnieć, że 
„Ogrody działkowe to ludzie nie grunty". 

Apelujemy do Pani Marszałek, aby w pracach sejmowych nad projektami ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych w jak najszerszym zakresie uwzględniono zapisy z obywatelskiego 
projektu ustawy, który wyraża wolę i prawa milionowej rzeszy działkowców. W którym 
najwyższą wartością jest człowiek, a nie „ biznes". 

Nu orginale 20 podpisów działkowców 

Do wiadomości: 
- Premier RP 
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- Okręgowy Zarząd Sudecki PZD 


