Wrocław dnia, 07.02.2013

OZ PZD we Wrocławiu
ul. Starogroblowa 4
54-241 Wrocław

Dotyczy : sprzeciwu Zarządu R.O.D. „Fiołek" wobec dokument pt. „Propozycje do ustawy o ogrodach działkowych"
przygotowany przez Zespół posłów Platformy Obywatelskiej.

Jako Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Fiołek" na Księżu Małym we Wrocławiu wyrażamy
zdecydowany sprzeciw wobec przedstawionej z inicjatywy Platformy Obywatelskiej propozycji do przygotowywanej
ustawy o ogrodach działkowych. Rozwiązania w niej proponowane są karygodnymi w stosunku do całej rzeszy
polskich działkowców i stanowią naruszenie elementarnych zasad współżycia społecznego.
Projekt zawiera treści wysoce szkodliwe dla całych grup skupionych od dziesięcioleci w Polskim Związku
Działkowców. Propozycje PO są prostą drogę do likwidacji na terenie państwa
polskiego ogrodów działkowych i przekazanie terenów będących dotychczas
w wieczystym użytkowaniu PZD ludziom, którzy chcą dorobić się na planowanej zabudowie obecnych terenów
działkowych a poradnio celem załatania dziur budżetowych poszczególnych miast, na terenie których kompleksy
działkowe znajdują się.
Rozwiązania przyjęte w przedmiotowym projekcie są nieudolnie sformułowane oraz sprzeczne z Konstytucją
Rzeczpospolitej Polskiej oraz logicznym myśleniem. Dodatkowo jeszcze przez swoje zagmatwane i pełne niejasności
sformułowania, celowo wprowadzają w błąd zwykłych obywateli. Tak zwane uwłaszczenie, które miałoby być
przeprowadzone rzekomo w interesie samych działkowców, tchnie metodami stosowanymi w okresie głębokiego
komunizmu.
Aż wierzyć się nie chce, jak bardzo w obecnych czasach, ludzie będący przy władzy potrafią zniżyć się, aby
zagwarantować sobie i swoim kolegom wzbogacenie się kosztem uboższych warstw społecznych. Emerytów,
rencistów, osób starszych, schorowanych oraz rodzin wychowujących dzieci, dla których własny ogródek działkowy,
jest od pokoleń sprawdzonym a czasem jedynym sposobem na rekreację i ruch na świeżym powietrzu oraz
ubogacenie życia rodzinnego i towarzyskiego, ale nie tylko, bo częstokroć stanowi możliwość wsparcia produktami z
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upraw skromnego budżetu domowego, co w obecnych czasach kryzysy i postępującej biedy w państwie, jest
szczególnie istotne ze społecznego punktu widzenia.
Do chwili obecnej sprawne działanie Polskiego Związku Działkowców skutecznie broniło interesów
działkowców oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych w obrębie poszczególnych miast i gmin na terenie
całego kraju. Jednakże tereny działkowe stanowią ciągle łakomy kąsek dla całej rzeszy deweloperów,
planistów, urbanistów i urzędników, którzy w ten sposób widzą jedyną możliwość realizacji swoich
przedsięwzięć biznesowych. Dlatego też jakiekolwiek próby zmiany wprowadzane w interesie wzbogacenia się przez
„ludzi władzy" dążących do likwidacji na terenie państwa czegoś, co jest elementarnym i integralnym
składnikiem polskiej rzeczywistości, musi spotkać się ze zdecydowanym protestem wszystkich obywateli oraz
legalnie wybranych przedstawicieli polskiego społeczeństwa w Sejmie oraz w Senacie RP.

Z poważaniem
Zarząd ROD Fiołek

Do wiadomości:

- Kancelaria Sejmu i Senatu RP, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
- Platforma Obywatelska, Klub Parlamentarny, ul. Wiejska 4/6/8, 0 0 - 9 0 2 Warszawa
- Prawo i Sprawiedliwość, Klub Parlamentarny, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
- Polskie Stronnictwo Ludowe, Klub Parlamentarny, ul. Wiejska 4/6/8, 00 - 902 Warszawa
- Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, ul. Bobrowiecka 1, 0 0 - 7 2 8 Warszawa
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