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Reprezentujemy społeczność działkową miasta Świebodzice i z ich upoważnienia
zwracamy się do Pana, aby swoim autorytetem powstrzymał zapędy swoich partyjnych kolegów posłów z Klubu Parlamentarnego PO, którzy opracowali nieludzkie propozycje do nowej ustawy o
ogrodach działkowych.
Zespół posłów PO, pod kierunkiem "wybitnego" znawcy prawa dla działkowców,opracował
propozycje, które są zaprzeczeniem tego co politycy PO obiecywali działkowcom zaraz po
ogłoszeniu wyroku Trybynału Konstytucyjnego. Propozycje te są zapowiedzią uchwalenia prawa
wbrew naszym oczekiwaniom i są wymierzone przeciwo nam.
Mówi się w tych propozycjach o likwidacji Polskiego Związku Działkowców i o zaborze jego
majątku przez państwo. Posłowie PO nie zważają przy tym, że ten majątek to nie prezent od skarbu
państwa. To nasz majątek, który powstawał przez ponad 30 lat z naszych własnych składek
członkowskich. Dzięki temu majątkowi polskie ogrody działkowe funkcjonują, modernizują się
i rozwijają. Ani skarb państwa, ani gminy, nie dawały nam ani grosza na te cele. Dlatego nigdy nie
zgodzimy się, aby nam to wszystko zabrać! Tylko my mamy prawo decydować, co chcemy z tym
majątkiem zrobić.
Propozycje do ustawy o ogrodach działkowych autorstwa posłów PO 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 nowe obciążenia działkowców zawarte w omawianych propozycjach. Panowie posłowie
PO wiedzą co robią. 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.
Panie Przewodniczący
Sposób postrzegania, działania i wizja ogrodów i działkowców , jaka wyłania się
z propozycji do ustawy o ogrodach działkowych opracowanych przez posłów PO jest po prostu
niebezpiecznym precedensem. Czymże bowiem jest zapowiedź ograbienia nas w majestacie prawa,
ze wszystkiego co nasze na działkach To ograbienie nas z własnego majątku i majątku wspólnego,
który przez lata gromadziliśmy w naszym Związku, w naszej
samodzielnej, niezależnej i
samorządnej organizacji. Jaką przyszłość mają pojedyncze ogrody, bez prawa zrzeszania się z
innymi ogrodami, bez prawa posiadania reprezentanta interesów i praw działkowców? Na to
pytanie daje odpowiedź - propozycja posłów PO o likwidacji Polskiego Związku Działkowców.
Naszym ratunkiem dla przetrwania jest tylko silna i jednolita ogólnopolska organizacja
działkowców, która jest i będzie w stanie zapewnić właściwy i oczekiwany przez nas status oraz
pozycję w państwie. Jest nas przecież w Polsce ponad milion rodzin, których łączy jeden cel. Jako
obywatele mamy zagwarantowaną w konstutucji RP wolność zrzeszania się w stowarzyszenia
i organizacje. Zgodnie z tą konstutucyjną wolnością, milion rodzin działkowców funcjonujmje jako
Polski Związek Działkowców i niech tak pozostanie. Taka jest nasza wola i nie ma takiego prawa

i niech nie będzie takiego prawa, które nam tego zabroni.
Dlatego my, działkowcy musimy się sami bronić przed zapowiadaną przez posłów PO "inwazją"
na nasze ogrody i na nasze prawa nabyte, czego wyrazem jest opracowany przez środowisko
działkowców projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych , który został złożony w
Sejmie. Projekt ten
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 .
Ogrody działkowe to ludzie nie grunty . Dlatego apelujemy aby posłowie PO zaprzestali
pracować nad "dziełem" zniszczenia ogrodów i jedności działkowej, która trwa już ponad sto lat.
Zostawcie panowie nas w spokoju, nie twórzcie więcej zła, ponieważ nie po to staliście się z naszej
woli wybrańcami narodu aby przeciwko nam tworzyć prawo. Nasze ogrody są naszym dziełem i nie
dajemy żadnemu posłowi prawa, aby to dzieło niszczył.
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