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JanuszPiechocinski
Prezes
Ludowego
PolskiegoStronnictwa
SzanownyPaniePrezesie
Prezydiurn Okrqgowego Zaruqdu Sudeckiego Polskiego Zwiqzku
Dziatkowc6w r,ry'Szczawnie Zdrojt niniejszym listem w imieniu dzialkowcow
sudeckichzwrac&sie do Panaz pro5b4o poparcieobywatelskiegoprojektu ustawy
dzialkowych,kt6ry aktualniejest procedowanyw SejmieRP.
o rodzinnychog;rodach
Walkao przetrwanieogrodowdzialkowychw naszymparistwietrwil juz ponad
20lat. Ty'mrazemjest to walkapolitykow PlatformyObywatelskiejze spoleczno$ciq
dzialkowcow, zmierzajqcedo pozbawianiaich praw nabytycln,likwidacji ich
organizacji i ,Co umozliwienia swobodnegodysponowaniagruntami ogroddw
dzialkowych przezgminy lub SkarbPanstwa.
TE walkq poslowie z Klubu ParlamentarnegoPlatformy Obywatelskiej chc4
uwiericzyc swrcirn "zwyciqstwem", lcosztem miliona rodzin dzialkowc6w ku
grup. Potwierdzata projekt
zadowoleniudeweloperowi innych zainteresowanych
ustawy o ogrodachdzialkolvychnapisanyprzezpolitykow tej partii, ktdry zmietza
do:
praw do dzialek,
1. odebranianam dotychczasowych
korzystaniaz teren6wstanowi4cych
2. odebranianam prawa dobezczynszowego
w'lasno6igminy lub Paristwa,
pryrvatnejwlasno6cina dzialkach- brak
J . komunalizacjilub nacjonalizacji
w Waszymprojekcie,
odrqbnejwlasno$cinaniesiefi nasadzeri
4 . Iikwidacji Polskiego Zvriryku Dzialkowcow,
na szczeblukrajornrym,
5. nacjonalizacjimaj4tkuorganizacjipozarzqdowej
okrpgowlgmi ogrodowyrn- w tym wlasnodi budynkow,Srodk6wner
rachunkaeh orazruchomo$ci,
6. komunalizacjilub nacjonaiizacjiinfrastrukturyw ogrodach,
nasoplatamiza korzystaniez istniej4cejdziSinfi:astruktr-rry
7. obciqhenjie
z wtasnychpieniEdzy,
ogrodowrlj,ktor4my samizbudowaliSmy
ogrod6wwla$cicielomteren6w,
8. podporzqdkowania
9. odebranianarn ochrony prawnej w ogrodachobjgtych roszczeniami- w
przeci4gu2 lat wszystkiemog4byi zlikwidowanebezodszkodowafl.
-t

Dzialkovrcy nie sq bierni w tej walce, dlatego wnie$li do Sejmu RP
obywatelskiprojektustawyo rodzinnychogrodachdzialkowych,kt6ry zostalpoparly

przez ponad l)24 obywateli. Ten projekt napisali dzialkowcy dla dzialkowcdw,
poniewaz to d.rodowiskowie najlepiej czego oczekuje i co gwrarantujejemu
siE.
KonstytucjaRP w zakresieochronypraw nabytychi wolno$cizrzeszania
PaniePre:zesie
Obecnie, wobec powaznego zagraheniadia dalszego istni,eniaogrod6w
dzialkowych, jedynq alternatywq usuniqcia tego zagroLeniajeliit uchwalenie
nriliona rodzin
obywatelskiego projektu ustawy jako dobrego prawa dla
dzialkowc6w.
ustawys4
DlategoWaszeglosy w sprawieuchwaleniaprojektuobywatelskiego.iiako
bardzowahne.
Pruez wszystkir: Iata walki o grunty ogrod6w dzialkowcy byli urspieraniprzez
PolskieStronnictwoLudowe i inne partie przajazneogrodomi dzialko'wcom.
Dziatkowcy pamiqtajq i wierzq w wygloszone zapewnieniePttna podczas
IX Krajowego Zjazdu Polskiego Zwi zku Dzialkowcow w grudniru2011 r., 2e
Polskie StronnictwoLudowe zawszebyto i jest najbli2ej dzialkor,vc6wi bqdzie
daje
zawsze wspier:airuch ogrodnictwadzialkowegow Polsce. Taka rJeklaracja
wielkqnadziejEdzialkowcom,ze mogq liczyc na to, ze PolskieStromictwoLudowe
pod Pana pr:zewodnictwem oficjalnie poprze obywatelski p:rojekt ustawy
w Sejmiezajego uch,waleniem.
o rodzinnych ogrodachdziatkowychi zagtosr"rje
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