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Rezolucja uczestnik6w
Okrqgowych Dni Dziafkowca rodzinnych ogrod6w dzialkowych Okrqgu Gdariskiego pZD

z dnia 29.09.2012 roku

Dziatkowcy oraz czlonkowie sarnorzEd6w rodzinnych ogrod6w dzialkowych Okrqgu
Gdafskiego biorqcy udziaf w uroczystych obchodach Okrqgowych Dni Dzialkowca w
Rodzinnym Ogrodzie Dzialkowym ,,Kolelarz" w Malborku informujq Paniq Marszalek i
pozostatych adresat6w naszej rezolucl"i, ie jeste6my bardzo zaniepokojeni skutkami, jakie
niesie dla nas i naszych ogrod6w wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2OL2
roku w sprawie naszej ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych z 2005 roku.

Trybunal Konstytucyjny wydajqc sw6j wyrok zapomnial, ie jego skutkiem
dzialkowcy utrace wszystkie prawa nabyte i do tego nabyte w dobrej wierze i w pefnym
zaufaniu do stanowionego w Polsce prawa.

Ze zdziwieniem i nie mnieiszym niepokojem odnosimy sie do kolejnego
uszczqSliwiania nas, zawartego w projiekcie ustawy o ogrodach dzialkowych, kt6ry zostal
skierowany do Pani Marszalek w dniu 23 sierpnia 2OL2 roku przez posl6w Solidarnej
Polski. Przeglqd tre6ci projektu ustawy dowodzi, ie jest to ,,odgrzany" projekt 6wczesnego
posfa PiS Andrzeja Dery z 2009 roku, z kt6rego teraz usuniqto tylko zapis dotyczqcy
sprzedaiy dziatek dzialkowcom, lecz narwet nie poprawiono blqd6w w nim wystqpujqcych.
Autor tego projektu, tym razem reprezentant Solidarnej Polski, najwidoczniej zapomnial,
ie w 2009 roku poprzedni projekt urstawy zostal odrzucony przez Sejm w pierwszym
czytaniu a dzialkowcy, parlamentarzysci i samorzqdowcy nie zostawili na nim
przyslowiowej suchej nitki.

Dzisiaj, po trzech latach posel postanowif znowu zafundowa6 dzialkowcom kolejny
legislacyiny bubel uderzajqcy bezpoSrednio w czfonk6w spoleczefistwa, kt6rych z
pewnojciq nie bqdzie sta6 na wykupienie od gmin dziafek i ponoszenie koszt6w z tym
zwiqzanych.
Dzisiaj tak jak przed trzema laty skierowany zostat projekt ustawy bez konsultacji z tymi,
kt6rych ma dotyczyd i dlatego nie moiemy siq zgodzi6, aby nim zajmowala siq Wysoka lzba
przy tworzeniu nowego prawa dotyczqcego ogrod6w dzialkowych.

Stwierdzamy ze smutkiem, 2e szeroko pojqta wladza publiczna ciqgle zapomina, ie
nasze Ogrody to mafe Ojczyzny tworzone przez wiete pokoleri czesto kosztem wyrzeczefi



oraz imudnej pracy na lichych gruntach, a kt6re dzisiaj staty siq zielonymi oazami ciszy i
spokoju dla dziatkowc6w, ich rodzin i czlonk6w lokalnych spoleczno6ci miast i gmin.
Teraz, gdy nasze ogrody tworza szerokq bazq do wypoczynku dla ludzi w wieku
produkcyjnym i u schytku iycia oraz sa autentycznq i wymiernq materialn4 pomocE dla
rodzin dzialkowc6w staty siq przedlmiotem poiqdania okreSlonych Srodowisk, kt6re
doprowadz4 je najpierw do upadku, a nastqpnie do skomercjalizowania.
Naszym ogrodom naleiy wreszcie zapewnid spok6j, bezpieczefistwo oraz moiliwoSd
samorzqdnego rozwoju, a ciqgfe i zbqdne mEcenie ludziom w glowach nie wr6iy nic
dobrego dla nas.

Polscy dzialkowcy cierpliwie czekajq, szanujqc polskie prawo, na zrozumienie
specyfiki naszej dzialalno6ci i cel6w, jakie realizujemy. Na sprawiedliwoSd i na uznanie
naszej milionowej grupy spofecznej oraz na spojrzenie na nas nie jak na szkodnik6w
podobno stojacych na drodze rozwoju miast, lecz na wartoSciowq i potrzebnq miastom
spolecznoSe, a na ogrody dzialkowe jal< na koniecznq miastom i ludziom infrastrukturq.
Niniejszq rezolucjq postanawiamy skierowad takie do:

Prezydenta RP Bronislawa Komorowskiego,
Prezesa Rady Ministr6w Donalda Tuska,
Marszalka Senatu RP Bogdana Borusewicza,
Posl6w na Sejm RP wybranych r6wniei wolq dzialkowc6w w Okrqgach Wyborczych nr

2si26
oraz przekazad do wiadomo6ci Prezesa Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w Eugeniusza
Kondrackiego.
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