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Zarząd ROD im „lMaja-Wolność" w Częstochowie po konsultacjach z większością naszego 
społeczeństwa działkowego negatywnie ocenia propozycje do projektu nowej ustawy o 
ogrodach działkowych przygotowywany przez zespół posłów Platformy Obywatelskiej. 
W projekcie tym ujawniają się tedencje do pozbawienia działkowców ich silnej 
reprezentacji,zniszczenią 110-letniego doropku ogrodnictwa działkowego w Polsce.. 
Propozycje zespołu posła S.Huskowskiego to wręcz odebranie praw działkowcom i radykalne 
pogorszenie warunków rozwoju ogrodów działkowych. 
Wygaszanie praw posiadanych dotychczas przez działkowiczów : nacjonalizacja 
infrastruktury ogrodowej, podporządkowanie Gminie,nałożenie opłat za korzystanie z 
terenów w oparciu o rynkową wartość i inne założenia niekorzystne dla działkowiczów 
ujawniają tendencje zamierzeń Platformy Obywatelskiej w stosunku do ruchu działkowego. 
Dlatego też apelujemy do Pana Premiera i posłów Platformy Obywatelskiej ,aby politycy nie 
wykorzystywali wyroku Trybunału jako pretekstu do zniszczenia ogrodnictwa działkowego. 
Naszym projektem nie związanym z żadnym zapleczem politycznym, jest .Projekt 
Proponowanej Ustawy Obywatelskiej, który realizuje wszystkie wytyczne Trybunału 
Konstytucyjnego, wprowadza pęłną swobodę zrzeszania się działkowców i ogrodów. Projekt 
ten. zyskuje pełne poparcie działkowiczów o czym świadczą przesyłane do Pana Premiera i 
innych członków Rządu RP listy działkowców.Wiemy tez,że poparcia naszej Ustawy 
Obywatelskiej udzielają nam liczni samorządowcy, posłowie 1 społeczeństwo znające 
problemy ogrodnictwa działkowego w Polsce. Poparcia te dawają obraz dobrych rozwiązań 
prawnych proponowanych w projekcie obywatelskim i który zdaniem działkowców powinien 
w Sejmie zostać zgłoszony do realizacji. 
Szanowny Panie Premierze miniony rok przyniósł Panu jak i nam działkowcom wiele 
nieprzewidzianych zmian i niespodzianek.Mamy nadzieje ,że Pana decyzje w Nowym Roku 
przyniosą ruchowi działkowemu dobre rozwiązania prawne,a z naszej strony zyska Pan 
poparcie działkowców . 
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