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Członków Polskiego Związku Działkowców uczestniczących w Walnym Zebraniu 
Sprawozdawczym Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wiosenka" w Pabianicach. 

Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego Wiosenka w Pabianicach uczestniczący w 
Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 13 kwietnia 2013 r. pragną wyrazić swoją opinię 
na temat projektów nowej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych 
W Polsce. W największym skrócie projekty Solidarnej Polski i Platformy Obywatelskiej 
koncentrują się na dwóch podstawowych zagadnieniach: 

Do tego dochodzi iluzoryczne zasilenie kasy w gminach podatkami i dzierżawami. 

Nie jest ważne to, że: 
- majątek PZD wypracowali jego członkowie i takie pomysły noszą znamiona 

grabieży 
- ogrody tworzone w dużej części przypadków na nieużytkach dzięki 

wieloletnim nakładom sił i środków działkowców stały się terenami zielonymi, 
których w miastach nie ma zbyt wiele, 

- utrzymanie tych terenów zielonych nie kosztuje gmin nawet złotówki 
- ogrody działkowe są oazami taniego wypoczynku coraz bardziej ubożejącego 

społeczeństwa 

Projekt Obywatelski, który zyskał poparcie blisko miliona polskich obywateli uwzględnia 
zastrzeżenia Trybunału Konstytucyjnego i jednocześnie broni interesów milionowej rzeszy 
działkowców. Dopuszcza dowolność stowarzyszeń, stwarzając jednocześnie możliwość 
działalności stowarzyszenia będącego formalno - prawnym spadkobiercą PZD. Jak uczy 
doświadczenie ostatnich lat, tylko silna organizacja o zasięgu ogólnopolskim może zapewnić 
Ogrodom spokojną egzystencję. 

Prezes 
Polskiego Związku Działkowców 
Eugeniusz Kondracki 
Ul. Bobrowiecka 1 
00-728 Warszawa 

S t a n o w i s k o 

likwidacji Polskiego Związku Działkowców i przejęciu jego majątku 
przekazanie Ogrodów i zarządzanie nimi gminom 



Mamy nadzieję, że system ustroju opartego na zasadach demokratycznych istnieje nie tylko 
w wypowiedziach polityków, ale jest podstawą funkcjonowania państwa obywatelskiego. 
I to przekonanie niech pozwoli nam w spokoju czerpać przyjemności z uprawy naszych 

Ogrodów pod osłoną satysfakcjonującej nas ustawy. 

.cy Walnego Zebrania Prezes iosenka 

Pabianice, 13 kwietnia 2013 r. 

Otrzymują: 
1. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk 
2. Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz 
3. Kluby Parlamentarne PO, SLD, PiS, PSL, SP, Ruch Palikota 
4. Rada Krajowa PZD 
5. OZŁ PZD w Łodzi 


