
O B U R Z E N I E 
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „ GAJOWICE „ 
WE WROCŁAWIU 

W sprawie: „PROPOZYCJI DO USTAWY O OGRODACH 
DZIAŁKOWYCH" PRZEDSTAWIONYCH PRZEZ ZESPÓŁ POSŁÓW 
PLATFORMY OBYWATELSKIEJ 

I. Autorzy „Propozycji do ustawy o ogrodach 
działkowych" zadrwili z zasad praworządności, 
nawiązując do mrocznego okresu z naszej niedawnej 
historii, kiedy to nacjonalizowano przemysł i 
rolnictwo , nawet zwykłych rolników 
„rozkułaczano", zagarniając ich mienie. 

Propozycja nacjonalizacji i komunalizacji 
całego majątku Związku działkowców, to po prostu 
przepadek całego mienia, bowiem według słownika 
wyrazów obcych PWN 

NACJONALIZACJA to „... przejęcie przez państwo 
środków produkcji stanowiących własność prywatną...." 
Autorzy idą dalej i proponują znacjonalizować w 
Polskim Związku Działkowcóww wszystko, co ma 
jakąkolwiek wartość. 

KOMUNALIZACJA- to jak nacjonalizacja, tyle że na 
rzecz gospodarki komunalnej. 

Przepadek mienia znany jest w prawie karnym, ale 
dotyczy menia przestępców a orzeczenie o przepadku 
mienia zapada w wyroku sądu. Tu zaś chodzi o majątek 
legalnie działającego Związku na podstawie ustawy. 



podstawie ustawy. Gmina urasta do udzielnego pana i 
władcy a działkowcy i ich organizacje, to według 
projektodawców- podłe dranie, których należy karać na 
wszystkie sposoby. 

Panie Pośle Huskowski- jak to się ma do 
głoszonych przez Pana haseł o demokracji i o 
praworządności ??? 

Chcemy ustawy, której celem będzie dążenie do 
zachowania możliwie największej powierzchni zielonych 
płuc, jakimi są tereny pod uprawy działkowe, 
z rozsądnymi unormowaniami o możliwości zrzeszania 
się w większe organizacje. Przeciąż stowarzyszenie 
stowarzyszeń nie stanowi zagrożenia ani dla Rządu ani 
dla rządzącej Partii. 
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Według listy 

w sprawie: propozycji Platformy Obywatelskiej do 
ustawiąy o ogrodach działkowych. 

Zespół posłów Platformy Obywatelskiej przedstawił 
propozycje do ustawy o ogrodach działkowych o treści 
godzącej w podstawowe zasady praworządnego państwa. 
Daliśmy temu wyraz w załączonym OBURZENIU z dnia 
dzisiejszego, gdyż wymienione „Propozycje" tylko na 
oburzenie zasługują. 

Jesteśmy przekonani, że spotkamy się z Pani/Pana 
zrozumieniem i z życzliwym poparciem naszych 
argumentów, ażeby nie dopuścić do powstania - nawet 
projektu- ustawy restrykcyjnej i wybiórczo 
represyjnej. 

1 załącznik 
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