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POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
Okręgowa Komisja Rewizyjna w Gdańsku
mail: rewi7yjna.gdansk@gmail.c0m
ul. Grunwaldzka 102
80-244 Gdańsk

Gdańsk, dnia 14.01.2013r.

STANOWISKO
OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ PZD w GDAŃSKU
z 14 stycznia 2013 roku
W SPRAWIE PROPOZYCJI POSŁÓW PLATFORMY OBYWATELSKIEJ
DOTYCZĄCYCH ZAPISÓW NOWEJ USTAWY O OGRODACH DZIAŁKOWYCH.
Społecznie wypełniający swój mandat członkowie Okręgowej Komisji
Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku biorący udział w
statutowym posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2013 roku z niepokojem r
niedowierzaniem przyjęli propozycje wypracowane przez zespół kierowany
przez Posła Stanisława Huskowskiego z Platformy Obywatelskiej a dotyczące
przygotowania dla działkowców pseudo „świetlanej przyszłości".
Z niedowierzaniem, bowiem tuż po ogłoszeniu wyroku Trybunału
Konstytucyjnego w lipcu 2012 roku wielokrotnie prominentni członkowie
Platformy Obywatelskiej zapewniali, że „działkowcom nie stanie się krzywda".
Udostępniony działkowcom projekt ustawy nie odpowiada, nie tyłko naszym
zdaniem, poziomowi wymaganemu od aktu normatywnego, bowiem jest
niedopracowany, nieprecyzyjny, zawiera wiele wewnętrznych sprzeczności oraz
propozycji, których wykonanie jest niemożliwe!
Te
propozycje
zmierzają
do
pozbawienia
działkowców
szeregu
fundamentalnych praw i faktycznego pogorszenia warunków, w jakich
funkcjonować mają ogrody. Proponuje się, bowiem:

• wygaszenie prawa do bezpłatnego używania gruntów publicznych pod
ogrody działkowe, a w miejsce tego wprowadzenie czasowych
odpłatnych umów z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia przez
właściciela terenu,
• wywłaszczenie Obywateli z ich własności nasadzeń i obiektów
usytuowanych na działce,
• dokonanie nacjonalizacji majątku naszej pozarządowej organizacji
Polskiego Związku Działkowców,
• wprowadzenie dodatkowych podatków,

• odebranie nam Obywatelom praw nabytych z jawnym pogwałceniem
zasady, że „prawo nie działa wstecz

Czyżby posłowie Platformy Obywatelskiej zapomnieli, że nasze ogrody to tereny
zielone w miastach utrzymywane przez działkowców i nasz Związek z własnych
środków!
Czy ciągle trzeba przypominać, że my działkowcy jesteśmy mieszkańcami
naszych miast i gmin i wnosząc podatki mamy pełne prawo do korzystania z
naszych działek, w naszych ogrodach!
Czy zapomina się, że nasze ogrody prowadzone przez Polski Związek
Działkowców pełnią ważną integracyjną rolę w społeczeństwie obywatelskim a
służąc rodzinom działkowym służą lokalnym społecznościom!
Samorządy lokalne wspierają działania naszego Związku, bowiem wiedzą, że
jest to istotny wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Samorządy
te w wielu miastach, nie tylko naszego województwa, uczestnicząc w naszej
działalności poznają nasze problemy, by w konsekwencji pomagać w ich
rozwiązywaniu dla dobra członków polskiego społeczeństwa.
To my działkowcy, w odróżnieniu od wielu innych społecznych organizacji i
partii politycznych aktywnie, na co dzień a nie od święta uczestniczymy w życiu
lokalnych społeczności.
Jedno z chińskich przysłów brzmi: „Zadaniem sieci jest złapanie ryb, a kiedy

złapie się ryby o sieci się zapomina. Zadaniem potrzasku jest złapanie króiika, a
gdy złapie się królika o potrzasku się zapomina. Zadaniem słów jest złapanie
idei, a gdy uchwyci się idee, słów się zapomina. Gdzie znajdę tego, który
zapomniał słów? To z nim chcę rozmawiać.".
Posiadając statutowe upoważnienie do reprezentowania pionu rewizyjnego
Okręgu Gdańskiego społecznie funkcjonującego w 247 Rodzinnych Ogrodach
Działkowych zwracamy się do adresatów naszego stanowiska:

- pomagajcie działkowcom, a nie przeszkadzajcie,
-nie uszczęśliwiajcie nas na siłę i wbrew naszej woli,
- nie niszczcie dobrego i akceptowanego przez nas prawa zawartego w
obywatelskim projekcie Ustawy o ROD, bowiem został napisany przez samych
działkowców dla działkowców,
- bierzcie przykład z naszego zachodniego sąsiada i twórzcie jak oni prawo
stabilne i trwałe na rzecz ogrodów działkowych.
Niniejsze stanowisko drogą elektroniczną, w dzisiejszych niestety najszybszą i
najpewniejszą przesyłamy do:
- Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,
- Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz,
- Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza,
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- Premiera Rządu RP Donalda Tuska,
- Wicemarszałków Sejmu RP: Cezarego Grabarczyka (PO), Eugeniusza
Grzeszczaka (P5L), Marka Kuchcińskiego (PiS), Wandy Nowickiej (Ruch Pal/kota)
i Jerzego Wenderlicha (SLD),
- Przewodniczących Klubów Parlamentarnych: PO - Rafała Grupińskiego, PIS Mariusza Błaszczaka, PSL-Jana Burego, Ruch Palikota-Janusza Palikota i SLD Leszka Millera,
- Posła na Sejm RP Stanisława Huskowskiego,
- Posłów na Sejm RP wybranych w Okręgu Wyborczym nr 25: Bauć Piotr Paweł,
Blanik Leszek, Borowczak Jerzy, Fotyga Anna, Guzowska Iwona, Hall Katarzyna,
Jaworski Andrzej, Kozdroń Jerzy, Łopiński Maciej, Neumann Sławomir, Nowak
Sławomir i Pomaska Agnieszka, i Okręgu Wyborczym nr 26: ArciszewskaMielewczyk Dorota, Aziewicz Tadeusz, Biedroń Robert, Biernacki Marek, Budnik
Jerzy, Hoppe Teresa, Kłosin Krystyna, Konwlński Zbigniew, Lamczyk Stanisław,
Miller Leszek, Plocke Kazimierz, Sellin Jarosław, Szczypińska Jolanta I Śniadek
Janusz - aby pamiętali, że wśród ich wyborców byli także członkowie PZD,
oraz przekazujemy do wiadomości:
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego,
- Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Marii Fojt,
- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego.

Z działkowym pozdrowieniem
Społecznie wykonujący mandat wobec członków i Związku
Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku
Przewodniczący
Z-ca Przewodniczącego
Z-ca Przewodniczącego
Sekretarz
Członkowie:
Sabina Chinalskr ^
Mariusz Draniei
Andrzej Jancz
Piotr Mikituła
Stanisław Orłów
Tadeusz Sakowi
Andrzej Zajcew.
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