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Szanowna Pani Marszałek.
Zespół posłów z Klubu Parlamentarnego PO opracował propozycje do nowej ustawy
o ogrodach działkowych. Posłowie ci przygotowali także projekt ustawy o ogrodach działkowych,
o czym poinformowała
posłanka Lidia Staroń w dniu 04 stycznia 2013 r. na spotkaniu
z działkowcami z Okręgu Warmińsko- Mazurskiego. Na tym spotkaniu posłanka oznajmiła, że PO
ma swój projekt ustawy. Stwierdziła też, że zachowanie Polskiego Związku Działkowców w nowej
ustawie jest pozbawione sensu, ponieważ ten Związek jest niepotrzebny. Stąd dowiadujemy się, że
w projekcie ustawy o ogrodach działkowych autorstwa zespołu posłów z Klubu Parlamentarnego
PO znajdują się zapisy z wcześniej opracowanych propozycji. Oznacza to, że wolą posłów PO jest
uchwalenie prawa, które w ogóle nie uwzględnia oczekiwań działkowców. Stąd wniosek, że prawo
to będzie takie jakiego chcą posłowie PO.
Dowodzą temu propozycje do projektu ustawy o ogrodach działkowych, które nie uwzględniają
nawet wskazówek Trybunału Konstytucyjnego w wyroku z dnia 11 lipca 2012 r.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku tym podkreślił, że w nowej ustawie szczególną ochroną prawną
muszą być objęci działkowcy, którzy w dobrej wierze od wielu lat i pokoleń użytkują przyznane
działki. Ta ochrona dotyczy praw nabytych przez działkowców a także prawa do zachowania
tradycyjnej formy funkcjonowania ogrodów w tym prawa do zrzeszania się. Nadmienić przy
należy, że prawo zrzeszania się obywateli jest zagwarantowane w Konstytucji RP. To dlaczego
w demokratycznym państwie prawa w nowej ustawie o ogrodach działkowych ma być
postanowionym o likwidacji Polskiego Związku Działkowców? Wszystkim innym obywatelom RP
można tworzyć stowarzyszenia o różnych strukturach organizacyjnych np. Polski Związek
Łowiecki, Polski Komitet Pomocy Społecznej. A dlaczego nam działkowcom posłowie PO
ograniczają prawo zrzeszania się tylko w swoim ogrodzie? Dlaczego nam nie wolno będzie
pozostać w naszym Związku? Przecież to my działkowcy ponad 31 lat temu ten Związek
powołaliśmy , a teraz posłowie PO mają zdecydować o jego likwidacji. Dzięki Związkowi
realizujemy się jako społeczeństwo obywatelskie, mamy jakąś pozycję w naszym państwie.
Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku nie stwierdził, że ustawodawca może w nowej ustawie
o ogrodach działkowych postanowić o likwidacji Polskiego Związku Działkowców.
Mówi się w tych propozycjach o zaborze majątku Polskiego Związku Działkowców przez
państwo. Posłowie PO nie zważają przy tym, że ten majątek stanowią nasze własne pieniądze, które
były przez dziesięciolecia gromadzone z naszych składek członkowskich. Ten majątek
wykorzystujemy na rozwój, modernizację, remonty i nowe inwestycje w ogrodach. Nie posiadamy
żadnego finansowego wsparcia z zewnątrz. Dlatego uważamy, że znacjonalizowanie naszego
majątku, będzie ograbieniem nas w majestacie niesprawiedliwego prawa.
Propozycje posłów PO do ustawy o ogrodach działkowych przewidują znaczące obciążenie nas
kosztami związanymi z korzystaniem z działek i terenów wspólnych. Czynsze dzierżawne , podatki
za własne altany i wspólne domy działkowca i inne urządzenia - to tylko niektóre zapowiadane
obciążenia działkowców zawarte w omawianych propozycjach. Przecież my nie udźwigniemy
ciężaru takich opłat, po kilkaset złotych miesięcznie! Działkowcy zaczną porzucać działki i o to
chodzi panom posłom PO. Problem z nami im rozwiąże się sam, zważywszy, że nie będzie komu
nas bronić, bo nasz Związek przewiduje się do likwidacji.

Sposób postrzegania, działania i wizja ogrodów i działkowców , jaka wyłania się z propozycji do
ustawy o ogrodach działkowych opracowanych przez posłów PO w sposób oczywisty zmierza do
likwidacji ogrodów działkowych. Potwierdziła to posłanka Lidia Staroń na wyżej wspomnianym
spotkaniu z działkowcami w dniu 04 stycznia 2013r. Oznajmiła wówczas,że ogrody działkowe
w miastach są niepotrzebne.
Dlatego my działkowcy, musimy sami bronić naszego własnego dorobku tj. naszego Związku,
nasze ogrody i nasze prawa nabyte, czego wyrazem jest opracowany przez środowisko
działkowców projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych , który został złożony w Sejmie.
Projekt ten uwzględnia wszystkie wskazówki zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Zapewnia nam prawo do swobodnego decydowania czy chcemy należeć do organizacji
działkowców, czy nie chcemy Przyznanie działki nie będzie związane z obowiązkiem przystąpienia
do organizacji działkowców.
Dlatego apelujemy, aby posłowie PO zaprzestali pracować nad projektem politycznej ustawy
o ogrodach działkowych, która doprowadzić ma do rozbicia jedności działkowców po to, aby
umożliwić właścicielom
gruntów ogrodów swobodne dysponowanie nimi. Swoboda
w dysponowaniu gruntami dla ich właścicieli oznacza pieniądze, które wpłyną do ich budżetów. Po
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