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(Panie (Premierze, 

Stanowisko 

Walne zeSranie (RfXD (Relcvc 27 w (Poznaniu zwraca się do Panu (Przewodniczącego 
(Platformy Obywatelskiej (Premiera (Rządu <R(p, o zmianę stanowiska jakie zostało 
przedstawione w projekcie ustawy o ogrodach działkowych opracowanym przez Kjuß (PO, 
złożone w Sejmie który nas zaniepokoiło a nawet z6ułwersowało. 

Jakjdo tej pory posłowie (PO zapewniałi nas na spotkaniach, że popierają działkowców i ich 
projekt ustawy obywatelskiej i co? ma Syć takjak^do tej pory, obiecanki a w rzeczywistości 
przygotowuje się pozbawienie działkowców ponad stuletniego dorobku, jakim jest ruch 
działkowy w (Polsce. 

(Projekt opracowany przez zespół (Posła Tłuskpwskiego zakłada tak^duże restrykcje co do 
istnienia ogrodów i jego związku, oraz ogranicza ich obecne prawa - 6ułwersuje nas w 
szczególności 

- pró6a odeSrania Bezterminowych praw do działki oraz nacjonalizację lu6 komunalizację 
majątku na działce, Będące dotychczas własnością działkowców. 

- wygaszenie praw do terenów ogrodów nabytych aktami notarialnymi jak, i wieczystego 
użytkowania oraz narzucenie im umowy dzierżawy lu6 innej formy jeżeli będą znajdować 
się w planach zagospodarowania przestrzennego ,a co z tymi które go nie mają to do 
Rkjińdacji a grunty dla deweloperów tak. ? jest to zamysł likwidacji prawie wszystkich 
ogrodów w dużych miastach. 

(Dzisiaj mówienie że działkowcy zatrzymają swe ogrody jest nieprawdą przecież 6ędzie to 
zależało od decyzji wójtów, 6urmistrzów a przede wszystkim prezydentów miast 60 o te 



grunty toczy się walka . Zauważamy ja^ to w czasie obrad -wysokiego Sejmu powiedział 
jeden z (Postów ,że projekt ustawy (Platformy Obywatelskiej pisali deweloperzy , 
chcielibyśmy się myCić ?a u państwa 5y zwyciężył zdrowy rozsądekL1 w pracach komisji 
poprzecie rozwiązania zawarte w projekcie Ustawy Obywatelskiej której poparcie dało 
około miliona obywateCi (Polski oraz prawie wszyscy posłonńe przemawiający w 'Wysokim 
Sejmie poza (Posłami (PO. Chcielibyśmy zaznaczyć i zapewnić (Pana (Premiera, że 
samorządna organizacja działkowców zrzeszona w (Polskim Związku (Działkowców jest 
dobrowolna i ingerowanie w ich samorządność gwarantowaną przez Konstytucję (R^ jest 
przez nas oprotestowana. 

(Panie (Premierze, 

Zwracamy się do (Pana o przemyślenie przygotowanej propozycji ustawy przygotowanej 
przez Kfub <P0 i wpłynięcie na jej kształt ta4 aby nie zabierać dorobku pokoleń rodzin 
działkowców w (Polsce. 'Myślimy, że rozsądek^ (Pana a jednocześnie myślenie o 
niezadowolonej rzeszy działkowców, a z rodzinami jest to parę milionów (Polaków, 
którzy mogą wyrazić swoje niezadowolenie w trakcie przyszłych wyborów do (Parlamentu 
(R(p, skłoni (Pana i kfub (PO do zmiany prezentowanych propozycji w komisjach sejmowych 
pracujących nad nową ustawą o ogrodach działkowych. 

Jesteśmy przekonani że %vpłynie (Pan na zespół (PO prowadzony przez posła 
Huskowskjego, by zrexvidować stanowisko (Platformy Obywatelskiej w obecnej propozycji 
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