
Szczawno Zdroj, 1 7 rnaja 2013 r"

Efl i,?;f i;):l-"11f -1'$15*?'l:?-t"l1":;:; ; ; ;l:tflr-;l**?, 
l, 
',".,,,

NiP: 886'i, -,1*11 
k$llr,uuu

Pan
Janusz Piechocinski
Prezes
Polskiego Stronnictwa Ludowego

Szanowny Panie Prezesie

Prezydiurn Okrqgowego Zaruqdu Sudeckiego Polskiego Zwiqzku
Dziatkowc6w r,ry' Szczawnie Zdrojt niniejszym listem w imieniu dzialkowcow
sudeckich zwrac& sie do Pana z pro5b4 o poparcie obywatelskiego projektu ustawy
o rodzinnych og;rodach dzialkowych, kt6ry aktualnie jest procedowany w Sejmie RP.

Walka o przetrwanie ogrodow dzialkowych w naszym paristwie trwil juz ponad
20lat. Ty'm razem jest to walka politykow Platformy Obywatelskiej ze spoleczno$ciq
dzialkowcow, zmierzajqce do pozbawiania ich praw nabytycln, likwidacji ich
organizacji i ,Co umozliwienia swobodnego dysponowania gruntami ogroddw
dzialkowych przez gminy lub Skarb Panstwa.
TE walkq poslowie z Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej chc4
uwiericzyc swrcirn "zwyciqstwem", lcosztem miliona rodzin dzialkowc6w ku
zadowoleniu deweloperow i innych zainteresowanych grup. Potwierdza ta projekt
ustawy o ogrodach dzialkolvych napisany przez politykow tej partii, ktdry zmietza
do:

1. odebrania nam dotychczasowych praw do dzialek,
2. odebrania nam prawa dobezczynszowego korzystania z teren6w stanowi4cych

w'lasno6i gminy lub Paristwa,
komunalizacji lub nacjonalizacji pryrvatnej wlasno6ci na dzialkach - brak
odrqbnej wlasno$ci naniesief i nasadzeri w Waszym projekcie,
I ikwidacj i Polskieg o Zvriryku Dzialkowcow,

5. nacjonalizacji maj4tku organizacji pozarzqdowej na szczeblu krajornrym,
okrpgowlgm i ogrodowyrn - w tym wlasnodi budynkow, Srodk6w ner
rach unka eh oraz ruchomo$ci,

6. komunalizacji lub nacjonaiizacji infrastruktury w ogrodach,
7. obciqhenjie nas oplatami za korzystanie z istniej4cej dziS infi:astruktr-rry

ogrodowrlj, ktor4my sami zbudowaliSmy z wtasnych pieniEdzy,
8. podporzqdkowania ogrod6w wla$cicielom teren6w,
9. odebrania narn ochrony prawnej w ogrodach objgtych roszczeniami - w

przeci4gu 2 lat wszystkie mog4byi zlikwidowane bez odszkodowafl.

Dzialkovrcy nie sq bierni w tej walce, dlatego wnie$li do Sejmu RP
obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych, kt6ry zostal poparly
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przez ponad l)24 obywateli. Ten projekt napisali dzialkowcy dla dzialkowcdw,
poniewaz to d.rodowisko wie najlepiej czego oczekuje i co gwrarantuje jemu
Konstytucja RP w zakresie ochrony praw nabytych i wolno$ci zrzeszania siE.
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Obecnie, wobec powaznego zagrahenia dia dalszego istni,enia ogrod6w
dzialkowych, jedynq alternatywq usuniqcia tego zagroLenia jeliit uchwalenie
obywatelskiego projektu ustawy jako dobrego prawa dla nriliona rodzin
dzialkowc6w.
Dlatego Wasze glosy w sprawie uchwalenia projektu obywatelskiego.iiako ustawy s4
bardzo wahne.
Pruez wszystkir: Iata walki o grunty ogrod6w dzialkowcy byli urspierani przez
Polskie Stronnictwo Ludowe i inne partie przajazne ogrodom i dzialko'wcom.
Dziatkowcy pamiqtajq i wierzq w wygloszone zapewnienie Pttna podczas
IX Krajowego Zjazdu Polskiego Zwi zku Dzialkowcow w grudniru 2011 r., 2e
Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze byto i jest najbli2ej dzialkor,vc6w i bqdzie
zawsze wspier:ai ruch ogrodnictwa dzialkowego w Polsce. Taka rJeklaracja daje
wielkqnadziejE dzialkowcom, ze mogq liczyc na to, ze Polskie Stromictwo Ludowe
pod Pana pr:zewodnictwem oficjalnie poprze obywatelski p:rojekt ustawy
o rodzinnych ogrodach dziatkowychi zagtosr"rje w Sejmie za jego uch,waleniem.
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