
P o l s k i Z w i ą z e k D z i a ł k o w c ó w 
Z A R Z Ą D Rodzinnego Ogrcuiu Działkowego 

" ZNTK " W O leśn icy 
ul. Moniuszki 38, 56 -4DO O L E Ś N I C A 
NIP 911-17-51 -754. KRS 0000293886 

L.dz. 01/01/2013 Oleśnica dnia 10.01.2013 r. 

Pani 
Marszałek Sejmu RP 
Ewa Kopacz 
Warszawa 

Zarząd, Komisja Rewizyjna, Komisja Rozjemcza Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego "ZNTK" w Oleśnicy, po zapoznaniu się z propozycjami do projektu 
nowej ustawy o ogrodach działkowych, przygotowanym przez zespół posłów 
Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem posła Stanisława Huskowskiego stwierdza, 
że propozycje te zmierzają do zrujnowania i likwidacji rodzinnych ogrodów 
działkowych. Próba nacjonalizacji i komunalizacji infrastruktury i urządzeń ogrodów 
działkowych, które z ogromnym wysiłkiem budowaliśmy za własne pieniądze bez 
finansowego wsparcia ze strony władz państwowych ma na celu likwidację Polskiego 
Związku Działkowców, który istnieje od 130 lat. 
Działkowcy ROD "ZNTK" w Oleśnicy odbierają to jako jawny, wrogi akt niczym 
nieuzasadnionej bezprawnej i niezgodnej z Konstytucją RP agresji. 
Działkowcy to przede wszystkim ludzie biedni, emeryci i renciści, bezrobotni, rodziny 
wielodzietne i nie należy w tej grupie dopatrywać się źródła finansowania państwa. 
Za niedopuszczalną uznajemy propozycję zniesienia ochrony prawnej rodzinnych 
ogrodów działkowych w wyniku wygaszenia użytkowania wieczystego oraz prawa 
użytkowania gruntów ROD i zaproponowania formy prowadzenia ogrodu 
działkowego na podstawie umowy dzierżawy, która w proponowanym zapisie może 
być w każdym czasie wypowiedziana, jeśli będzie taka wola władz gminy. 
Z propozycji do projektu ustawy, zespołu posłów PO wynika całkowite 
ubezwłasnowolnienie działkowca, pełne podporządkowanie władzom gminy oraz 
zapowiedziane dodatkowe restrykcje w postaci obowiązku ponoszenia przez 
działkowców kosztów rekultywacji gruntów w przypadku likwidacji ogrodu. 
Propozycje zespołu posłów PO, odbieramy jako karygodne łamanie praw 
działkowców jako obywateli RP zapisanych w Konstytucji RP. 
Propozycje te są wrogie i całkowicie sprzeczne z życzeniami składanymi z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia 2012 r. przez Premiera Rządu RP i Przewodniczącego 
Platformy Obywatelskiej Pana Donalda Tuska. 
Składając na ekranie telewizyjnym życzenia polskim rodzinom, składał je również 
rodzinom działkowców tym najbiedniejszym, ubogim. Pan Premier musi mieć jednak 
świadomość, że miliony polskich rodzin działkowców tych życzeń nie będą 
przyjmować, bo brzmią one w kontekście propozycji PO do ustawy, aż nazbyt 
fałszywie. 
Zarząd, Komisja Rewizyjna, Komisja Rozjemcza ROD "ZNTK" w Oleśnicy 



w całości odrzuca propozycję zespołu posłów PO, a zdecydowanie popiera projekt 
obywatelski ustawy o ROD, który będzie służył Polsce i polskim rodzinom i jako 
jedyny ma szansę na jego wdrożenie i realizację. 
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Do wiadomości: 
1. Pan Bronisław Komorowski 

Prezydent RP, 
2. Pan Donald Tusk 

Premier RP, 
3. Pan Bogdan Borusewicz 

Marszałek Senatu RP, 
4. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO, 
5. Klub parlamentarny SLD, 
6. Klub parlamentarny PSL, 
7. Klub parlamentarny "Ruch Pałikota", 
8. Posłowie Platformy Obywatelskiej okręgu wrocławskiego. 


