
2 

Polski Związek Działkowców 
Rodzinny Ogród Działkowy 

"GA,! Wrocław 12.01.2013 
Wrocław, ul. Agrestowa b/n 

NIP: 890-24-10-081 

STANOWISKO 

Zarządu, Komisj i Rewizyjnej oraz Rozjemczej- o rganów s ta tu towych 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „GAJ" we Wroc ławiu . 

Prezydium Rodzinnego Ogrodu Działkowego „GAJ" we Wrocławiu po 
zapoznaniu się z propozycjami do projektu nowej ustawy o ogrodach działkowych 
przygotowanymi przez zespół posłów Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem posła 
Stanisława Huskowskiego oraz stanowiskiem Prezydium Okręgowego Zarządu 
Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu stwierdza, że propozycje te 
zmierzają do zrujnowania rodzinnych ogrodów działkowych a w konsekwencji do ich 
całkowitej likwidacji. 

Propozycje zespołu posłów Platformy Obywatelskiej odbieramy jako 
bezprecedensowe łamanie praw działkowców zapisanych w Konstytucji RP . 

Propozycje te odbiegają w zasadniczy sposób od Wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia I lipca 2012r. są sprzeczne z jego treścią, niszczą ponad 
stuletni dorobek ogrodów działkowych, niszczą społeczną organizację Polski 
Związek Działkowców - a zwłaszcza jej samorządność i niezależność . Są 
skierowane przeciwko ideałom solidarności ludzkiej, aktywności społecznej, wolności 
obywatelskiej i życia rodzinnego. 

Propozycje, które nakładają dodatkowe wymuszone zmiany a co za tym idzie 
koszty są nie do przyjęcia dla działkowców, bo paranoją można nazwać chęć 
zmniejszenia altanki do 20 metrów albo rekultywację terenu przez działkowców po 
likwidacji ogrodu. Deweleperstwo powoli kończy się, upada ale Państwo Polskie 
bardzo chce im pomóc, sprzątając im tereny po naszych ogrodach. A on, deweloper 
następną grupę obywateli wystawią do wiatru w majestacie prawa. 

Inne przykłady z życia wzięte jak chociażby pokrycie całego kraju siecią 
fotoradarów w celu „uczenia kultury jazdy" , sytuacja w PKP, ciągłe podnoszenie 
opłat to za śmieci to bilety, doskonała sprawiedliwa społecznie ustawa emerytalna 
plus do tego propozycja nazwiemy ją Pana posła Huskowskiego powodują że Nasza 
Ojczyzna Ukochana Rzeczpospolita Polska staje się dla nas prostych, tych 
najbiedniejszych obywateli państwem nieprzyjaznym, państwem w którym obłuda i 
fałsz są daniem bezpośrednio nam podawanym. 

Wybraliśmy was po to by żyło nam się wygodniej, łatwiej bezpieczniej po 
latach niewoli sowieckiej a później po ciężkich latach budowy demokracji w czasach 
Solidarności. Chcemy państwa prawego gdzie obywatel jest państwu potrzebny nie 
tylko do płacenia podatków. Wczasach gdzie musimy podporządkować naszą 
gospodarkę dyrektywą Unii Europejskiej i kryzysowi światowemu pomyślmy też o 
tych co mają emerytury ze starego portfela a większości z nas wypłaty są z tej 
najniższej półki. 

Dlatego Prezydium Rodzinnego Ogrodu Działkowego „GAJ" we Wrocławiu w 
całości odrzuca propozycje zespołu posłów Platformy Obywatelskiej oraz zwraca 



się do posłów PO o zaprzestanie własnych prac nad ustawą. Wasze zdecydowane 
poparcie dla projektu obywatelskiego ustawy o ROD, który będzie służyć Polsce i 
polskim rodzinom i jako jedyny ma szansę na jego wdrożenie i realizację. 

W imieniu prezydium ROD „GAJ" 

^S^OGROfiDZIAŁKOWy "GAJ" 
Wtoctaw, uLAorestowa b/n 

P R E p S 

Łukas^Wójtuś 

Otrzymują: 

1. Pan Bronisław Komorowski Prezydent RP 

2. Pan Donald TuskPremier Rządu R 

3. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego 
Platformy Obywatelskiej 

4. Pani Ewa Kopacz 
Marszalek Sejmu RP 

5. Pan Bogdan Borusewicz 
Marszałek Senatu R P 

6. Klub Parlamentarn SLD 
7. Klub Parlamentarn PSL 
8 Klub Parlamentarny „Ruch Palikota 
9. KILrbP arlarrrentarny Solidarna Polska" 
10. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 

11 Posłowie Platformy Obywatelskiej okręgu-wrocławskiego; 

a) Ewa Wolak 
b) Jarosław Charłampowicz 
c) Michał Jaros 
d) Maciej Zieliński 
e) Stanisław Huskowski 
f) Sławomir Piechota 
g) Bogdan Zdrojewski 
h) Roman Kaczor 
i) Marek Łapiński 


