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Do Posłów 
Platformy Obywatelskiej: 
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Zarząd ROD „ZACISZE'" we Wrocławiu zwraca się do Państwa jako do osób 
mających reprezentować w polskim Sejmie także nas jako obywateli. Wielu z nas to także 
Państwa wyborcy, osoby które w minionych wyborach oddały na PC) swoje głosy. Dziś 
Wasze działania i Wasze propozycje w sprawie dalszych losów ogrodów działkowych 
zmuszają nas do zastanowienia się czy nadal jesteście naprawdę naszymi reprezentantami, 
czy Wasza partia jest dalej godna miana „Obywatelskiej". Jeżeli patrzymy na przedstawione 
założenia przyszłej ustawy opracowane przez zespół P. Huskowskiego to właściwsza będzie 
nazwa „Platforma Deweloperska" bo na pewno już nie Obywatelska. Mamy jednak nadzieję, 
że 900 tys. podpisów poparcia pod Obywatelskim Projektem ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych uświadomi Państwu ich rolę jako Posłów i przypomni o obowiązkach wobec 
współobywateli. 

Założenia projektu zespołu P. Huskowskiego pokazują, że jedynym celem jego 
projektu ma być likwidacja ogrodów działkowych i przejecie gruntów oraz wypracowanego 
przez lata majątku działkowego. 

Nie można inaczej ocenić poniższych propozycji zawartych w projekcie: 
- wygaszenie praw do terenów i zastąpienie ich przez max. 25-letnie umowy czasowe, które 
dodatkowo można praktycznie w każdej chwili wypowiedzieć, 
- komunalizacja infrastruktury ogrodowej (nazywając rzecz po imieniu po prostu jej grabież), 



% 

- likwidacja organizacji działkowców i przejecie przez Państwo je j majątku, 
- całkowita likwidacja samorządu działkowców poprzez podporządkowanie podmiotów 
zarządzających ogrodami właścicielom terenów, oraz poprzez przewidywaną możliwość 
przejęcia zarządzania ogrodem bezpośrednio przez właściciela terenu w każdej chwili gdy 
tylko takie rozwiązanie będzie najbardziej odpowiadało np. władzom gminy (co ma takie 
rozwiązanie z icleą „obywatelskiego" społeczeństwa wie zapewne jedynie autor założeń do 
projektu P. Huskowski), 
- brak w założeniach projektu jakichkolwiek mechanizmów zabezpieczających ogrody przed 
likwidacją i chroniące interesy, w tym także prawa majątkowe, osób je uprawiających, 
- planowane przyszłe opłaty nałożone na działkowców, których wysokość ma być określana 
w oparciu o kryteria „rynkowe", w tym oplata za zarządzanie ogrodem - ciekawe zwłaszcza 
po przejęciu zarządzania bezpośrednio przez gminę lub przez podmiot czy osobę 
bezpośrednio przez gminę do tego zarządzania wyznaczoną. Rozwiązanie wprost rodzące 
podejrzenie co do intencji osób je promujących. Naprawdę konieczne jest tworzenie w ten 
sposób źródeł utrzymania dla „swoich"? 
- ograniczenie wielkości powierzchni altan do 20 m2 i obowiązek przebudowy już 
istniejących. To już tylko ewidentna szykana wobec tych, którzy będą próbowali dalej 
uprawiać ogrody. 
- wprowadzenie zakazu trwałego powiązania z gruntem altany. Tworzący założenia projektu 
zapatrzyli się chyba w ideę „wozu Drzymały". Można jednak oddać hołd osobie Michała 
Drzymały bez stawiania na każdej działce karykatury jego wozu. Chyba że wzorem dla 
twórców założeń projektu jest administracja pruska z początku XX w. i to na jej działaniach 
wobec Michała Drzymały jako Polaka wzoruje się PO ? 
- utworzenie z przejętego majątku PZD tzw. funduszu ogrodowego. Co ciekawe bez 
wyjaśnienie co to za fundusz, kto i na jakiej zasadzie będzie nim zarządzał. Nie ma słowa o 
tym jak będą powoływane i przed kim będą odpowiadały władze tego tzw. funduszu. 
Rozwiązanie dokładnie rodem z PRL. Chyba, że chodzi tylko o to żeby zamiast dzisiejszych 
władz PZD pieniędzmi tymi zarządzali „właściwi" ludzie. 

Zdecydowanie wyrażamy swoje krytyczne zdanie o założeniach ustawy 
proponowanych przez PO. Mamy do tego prawo jako przedstawiciele wybrani w sposób 
demokratyczny i bezpośredni przez ogól działkowców naszego ROD. 

Rolą i obowiązkiem partii rządzącej jest zajmowanie się najistotniejszymi problemami 
naszego kraju. Dziś jest to rn.in. walka z bezrobociem i stworzenie dla tysięcy młodych ludzi 
warunków do życia i pracy w kraju bez konieczności szukania lepszego życia na emigracji. 
Pokażcie Państwo, że te sprawy są dla Was istotne, że jesteście godni sprawować funkcje, na 
które zostaliście przez wielu z nas wybrani. 

Jeżeli naprawdę chcecie reprezentować Obywateli, to poprzyjcie Państwo projekt 
opracowany przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej PZD, który naprawdę jest Obywatelski 
o czym świadczy choćby ilość podpisów osób które udzieliły mu swojego poparcia. 


