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S1]ANOWISKO
PRZEWODNICZAC YCH KOLEGIOW PREZESOW
OKREGU POZNAilTSKTEGO
w sprawie zalotefr Plafformy Obywatelskiej do ustawy o ogrodach dzialkowych
z dnia 3 stvcznia 2013n
Przedlo2oneptzez posla StanislawaFluskowskiegoi jego zespol propozycje do ustawy
o ogrodach dzialkowych zbulwersorvaly Srodowisko polskich dzialkowc6w. Wbrew
zapewnieniom docieraj4cym od Prerniera Donalda Tuska oraz innych polityk6w, 2E
dzialkowcom nie nale2y robi6 krzywdy, otrzymali$my propozycje, kt6re jaskrawo
przecz4 owym zapewnieniom.Je$librypolski parlament przyj* PO propozycjejako
nowe ustawg bEdzie to oznaczalo dla wigkszoSci ogrod6w i setek tysiecy polskich
dzialkowc6w albo koniec ich ogrod6w i wypoczynku na dzialce albo drastyczne
pogorszenie warunk6w uZytkowania dzialki. Projekt posla Huskowskiego dowodzi
niezbicie braku zrozumienia idei ogrodnictwa dzialkowego, kt6re od ponad 100 lat
sluzy ubozszej warstwie spoleczefistwa i dla kt6rej jei;t najczE$ciej jedynq szansg
odpoczynku i rekreacji. Przeczy rdwnieZ idei spoleczeristwa obywatelskiego, tak
istotnej w demokratycznympafstwie prawa.
Dzialkowc6w se jednq
z najliczniejszych grup w krajach Unii Europejskiej a Zwi4zek jest czlonkiem
Polscy dzialkowcy

zrzeszeni w

Polskim

Zwiqzht

miqdzynarodowej organizacji dzialkowc6w. Proponowaneprzez posla Huskowskiego
rczwiqzanie PZD jest szczeg6lnie krzywdzry,e dla dzialkowc6w, kt6rych pozbawia siq
reprezentantana forum migdzynarodowym, krajowyrn, regionalnym i Srodowiskowym.
Czy takie rczutiqzantrejest przejawem demokracji? Czy pr6ba zawlasznzenia przez
panstwo i gminy majqtku Zwiapku. wypracowanego przez lata pracy i ponoszone
naklady na infrastrukturEjest dowode:mpanstwaprawa?
Uwaiamy, ze projekt PO przedstawiony przez zesp6l posla Huskowskiego calkowicie
odbiega od oczekiwari dzialkowc6r,r'.Przyjecie przez Sejm takiego projektu bEdzie
dowodem nieliczenia sie ze spoleczenstwemi dowodem, ze pieni4dz i interes wtadzy
przedkladanyjest ponad interes spoler:zny.
Jedynym rozwi4paniem, kt6re moZe usatysfakcjonowa6dzialkowcdw jest przyjgcie
ptzez Sejm Obywatelskiego Projektu Ustawy, masowo popieranegoprzez dzialkowc6w
i przyjaci6l ogrodnictwa dzialkowego, w kt6rym zapisanoewolucyjne przeksztalcenia
ogrodnictwadzialkowego, pozwalajqpena zachowaniewiEkszoScipraw dzialkowc6w
i ogrod6w oraz wychodzqcenaprzeci.wkonstytucyjnej zasadziewolnoSci zrzeszaniasiq.
OdpowiedziainoScpartii ruqdz4cej lcajem jest szczeg6lna przy uchwalaniu nowego
prawa' Polscy dzialkowcy bpdq przy najblizszych wyborach pamiEtai, kto jest ich
sojusznikiem i pnyjacielem, a dla kogo liczy siE w pierwszym rugdzieinteres os6b dla
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kt6rych istnienie ogrod6w dzialkowych w polskich miastach jest przeszkod4
w rcalizacjiswoichplan6w biznesowych.
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Otrzymuj4:
l. PremierRz4duRP Pan Donald Tusk
2. Marszalkowie Sejmu i SenatuRF
3. Przewodnicz4cyklub6w parlamentarnych

