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Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Lucień " w Oleśnic 
po zapoznaniu się na walnym zebraniu w dniu 27 stycznia 2013r z prc 
pozycjami przygotowanymi przez Klub Parlamentarny Platformy Obywa-
telskiej wyrażają swój zdecydowany sprzeciw wobec treści»^tóre mogs 
się znaleźć w nowej ustawie o ogrodach działkowych. 
Obietnice posłów Platformy Obywatelskiej po wyroku Trybunału Konstj 
tucyjnego,że działkowcom nie stanie się krzywda były rzucane na wif 

Okazuje się,że publiczne składane obietnice nijak mają się dc 
realiów. Po analizie propozycji opracowanych przez grupę posłów poc 
kierownictwem posła Stanisława Huskowskiego okazuje się,że interes 
działkowców nie jest ważny, Ważmiejsze są interesy właścicieli grur 
tów dzisiaj użytkowanych bezpłatnie przez Rodzinne Ogrody Działkowe 
Widać ogromne dążenie do opanowania niemal wszystkich dziedzin 
przestrzeni publicznej w tym istniejącej największej w Polsce orgar 
zacji społecznej ,jaką jest bez wątpienia Polski Związek Działkowe 
okazało się dla projektodawców ważniejsze. 

Poseł Stanisław Huskowski kierujący zespołem zapomniał się zaj 
nać z zapisami w Konstytucji RP i zamiast tego proponuje odebranie 
działkowcom wszelkich praw nabytych i do tego nabytych w pełnym zai 
faniu do stanowionego prawa z konstytucyjną ochroną własności włącz 
nie. 
Posłowie PO swoimi nieprze myślami chcą teraz już jawnie doprowa-
dzić do zniszczenia wielopkoleniowego dorobku i tradycji ruchu ogrc 
nictwa działkowego. 
Odóiramy dokument promowany przez posła Huskowskiego jako próbę wy-
korzystahia wyroku Trybunału Konstytucyjnego do rozprawy z ogrodami 
działkowymi w Polsce. Proponowane rozwiązania radykalnie pogorszyły 
sytuację prawną działkowców i ogrodów,a w niedalekiej perspektywie 
doprowadziłyby do ich masowej likwidacji. 
Z powyższych względów stwierdzamy,że przedstawione założenia są dl 
działkowców nie do przyjęcia. Ich ewentualne uchwalenie łamałoby 
wszelkie standarty państwa prawa. Dlatego wzywamy Klub Parlamentarr. 
PO do ich odrzucenia. 
Jednocześnie w imieniu miliona polskich działkowców apelujemy do 
wszystkich posłów w Sejmie RP aby dotrzymali obietnicy które składa 
po wyroku Trybunału Konstytucynego,że nie pozwolą by działkowcom 
stała dię krzywda.Ponadto zwracamy się do wszystkich parlamentarzys 



o poparcie opracowanego przez działkowców obywatelskiego projektu 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 
Powyższe stanowisko kierujemy do: 
- Przewodniczącego P-j atformy Obywatelskiej 
Donalda Tuska 

- Rlub Parlamentarny SLD 
- Klub Parlarnentalny PSL 
- Klub Parlamentalny"Ruch Palikota" 
- Klub Parlamentarny»Solidarna Polska" 
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 


