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Dot.: nowej ustawy o ogrrodachdzialkowych w Polsce

SZANOWNY PANIE PRJZEWODNICZACY
"Platforma Obywatelska jest parti4 rozs4dku, umiaru, centrum, a nie szalefstw i
skrajnoSci", jak mSwi Pan Wladyslaw Bartoszewski

,,1u2 od 12 lat Pla.tforma Obywatelska v,ryzwala pozytywnq energig
Polak6w. Ta energia, to efl:kt cigikiej pracy kuhdej Polki i kazdegoPolaka. To
ona stala sig kolem zamachowympolskiego dynamicznegorozwoju, budzqcego
obecnie w Swiecie SZ?curlrek
i podziw. Nie ma tw6rczego spoleczeristwabez
aktywnych obywateli. Platforma Obywatelska krok po kroku buduje sprawne
paristwo.Ten wysilek opiera sig na dw6ch wartoSciach:sluZbie i solidarnoSci.
Po pierwsze:to pafistwo rrra sluiy6 obywatelowioa nie obywatel paristwu. Po
drugie: warunkiem dobrob)rtunas, iryjqcychtu i teruz, jak i naszych dzieci, dzis
bardziej ufnie spogl4daj4cy,ch
w prryszloSi, jest wigcej, a nie mniej spolecznej
solidarnoSci.Nie ma dobrobytu bez solidarnoSci.Naszym niezmiennymcelem
pozostaje poprawa jakoS,ci i,ycia kaidej polskiej rodzinyo systematyczne
podnoszeniekomfortu Zycia kaZdej Polki i kaZdegoPolaka. Razem,dzieripo
dniu, chcemybudowadPok;kg,kt6ra jest nasrym wsp6lnym domem. Domem,
w kt6rym ka2dy znajduje swoje miejsce".
Okrggowy Zarz4d Polskiego Zwi1zku Dzialkowc6w w Szczecinie,
niepokojony bardzo liczn;rmi pytaniami od swoich czlonk6w, o los nowej
ustawy o ogrodachw Polsce,oraz bior4c pod uwagg odpowiedzialnoScciqa4cq

na strukturach Zwi4zku, kieruje na Pana Przewodnicz1cegorgce proSbg
szczecinskichdzialkowc6w o jak najszybszezatwierdzenieprojektu ustawy.
Milion dzialkowcowchce zachowacnaszedotychczasowe
prawai miejsce.
SZANOWNY PANIB PRZEWODNICZACY
Wedlug badari CBOS w 2012 r polscy dziatkowcy otrzymali 88%
poparcia spoteczeristwa
polskiego,ktore potwierdza,2e ogrody dziatkowes4
potrzebnew Polsce a zwlaszczaw miastach.Nie tylko spoleczehstwo
polskie
matakq opinig, uwahamy,2e Politycy te|maj4 takie same zdanie.
W miesi4cach od Lipca br. wypowiedzi Politykow uspakajaly nas
dzialkowc,Sw,2e nam nic rsigzlegonie staniei nie bgdziemyskrzywdzeni.
Propozycje PO dc, ustawy o ogrodach dzialkowych w znacznejilodci
punktow nie odpowradarc>zwojowi
ogrodow- np. umowa maksymalnana okres
25 lat, prowadzenieinwesrtycji,oplataza czg{c wsp6lna, na ktorej s4 wykonane
instalacjewodne i elektrlrczne zbudowaneza Srodki finansowe dzialkowc6w,
czyli dodatkowypodatek:la wlasnewykonaneinstalacjeitd.
ZloAonydo Sejmu JRPdobry obywatelski projekt ustawy o rodzinnych
ogrodachdzialkowych, jest kompletny i.uwzglgdnia rozwoj ogrod6w, kt6re
bEda stuiry( nastgpnympokoleniom i zasiugujena realizacjEw Sejmie.Projekt
ten

spelnia

wszystkie

zalecenia wynikaj4ce

z

Konstytucyjnego. Ponadto zachowuje prawa nabye

wyroku

Trybunafu

dzialkowc6w, oraz

uwzglgdniaprawawlaScicieligruntow.
W podanychpowy2"ejszczytnychcelachPlatformy Obywatelskiej,to my
dzialkowcy wpisujemy siq:w podan4tre56polityczn4,jako rodzinadzialkowa i
zwracamy sig z proib1 o powazne potraktowanie naszej propozycji nowej
ustawyo ogrodachw tre6cijak zostataprzedstawiona.
My dzialkowcy maj4c dlugoletnie doSwiadczeniei znaj1cy potrzeby
naszychdzialkowc6w - stawiamywnioseko potraktowanienasbez ,,szalefistwi
skrajnoSci"

SZANOWNY PANIE PRZEWODNICZACY
PozostalojuZ tylko niecale 13 miesigcy.Jest potrzeba dynamicznego
dzialania u stawo d awczeg0.
Dzialkowcy

chc4 miei

wlasn4

organizacjg, chc4 mied prawa

gwarantowane przez ustawg i doskonaiewiedz4,2e niekt6rym odpowiadaloby
przehoczenie tych 18 miersigcyIicz1c od wyroku. Nasz projekt wprowadza
wiele nowych rozwiqzari,kt6re dostosowujqprzepisydo wytycznych Trybunalu
w zakresiepluralizmu, wolnolci zrzeszania,orazuwzglgdnieniapraw wlasnoSci
grunt6w, poszanowaniapraw nabytychmiliona dzialkowychrodzin.
Maiac Swiadomo5i i cia24c4 odpowiedzialnoSdza swoich czlonk6w nie
moiemy dopuSciddo wygaszeniapraw dzialkowc6w.
W Swietlepowyzsze,gozwracamysig do Pana PrzewodniczqcegoKlubu
do prac nad projektemustawy o ogrodach,
PO o mozliwie szybkieprz.ystqpienie
na co oczekuj4dzialkowcy z okrggu szczeciriskiego.
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