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Nowa Ruda, dnia 20.04.2013r. 

Pani 
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu RP 

S T A N O W I S K O 

działkowców z ROD „Zielona Dolina" w Nowej Rudzie w sprawie projektu ustawy o 
ogrodach działkowych przygotowanego przez PO 

My, członkowie PZD zgromadzeni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 
ROD „Zielona Dolina" w Nowej Rudzie po zapoznaniu się z projektem ustawy o 
ogrodach działkowych przygotowanego przez posłów z Klubu Parlamentarnego 
Platformy Obywatelskiej, wyrażamy swój sprzeciw wobec treści które maja znaleźć 
się w nowej ustawie. Z przykrością przyjęliśmy, iż w przygotowanym projekcie 
zapisy w nim zawarte są zupełnie odmienne niż wcześniejsze zapewnienia 
przedstawicieli polityków PO, że „działkowcom nie stanie się krzywda". Deklaracje 
te okazały się słowami pustymi i mało znaczącymi. Potwierdzeniem powyższych 
stwierdzeń stanowią również wystąpienia posłów PO w Sejmie w czasie pierwszego 
czytania, zgłoszonych projektów ustaw o ogrodach działkowych. 

Pragniemy poinformować, że nigdy nie zgodzimy się z uregulowaniami które 
mają celu likwidację naszej ogólnopolskiej organizacji - organizacji samorządowej, 
demokratycznej z długoletnią historią i tradycja. PZD tworzyli - polscy działkowcy 
od ponad stu lat. Tylko ta organizacja gwarantuje nam bezpieczeństwo, stabilizację i 
rozwój ruchu działkowego. Dlatego nie zgadzamy się na likwidację PZD. 

Nie do przyjęcia i zaakceptowania przez nasze środowisko są również 
pozostałe zapisy zawarte w projekcie ustawy, w szczególności : 

- likwidację posiadanych dotychczasowych praw do terenów ROD 
- nacjonalizację i komercjalizację infrastruktury ogrodowej 
- likwidację prawa do ochrony ogrodów przed likwidacją 
- likwidację prawa do niskich, dostępnych dla działkowców opłat za korzystanie 

z działek 
- likwidację prawa działkowca do własności majątku na działce utworzonego z 

własnych środków 

prosimy Posłów PO aby zaniechali uchwalenia takich rozwiązań. Jako wyborcy 
oczekujemy, że Pani Marszałek i Nasi przedstawiciele w parlamencie chcą i będą 
służyć nam, obywatelom będą uchwalać prawo, którego społeczeństwo oczekuje, a 
nie prawo które ma służyć zaspokajaniu politycznych dążeń większości 
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parlamentarnej. 

Pani Marszałek 

Zwracamy się do Pani i wszystkich Posłów o uchwalenie opracowanego przez nas 
działkowców obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
który to gwarantuje ponad milionowej rzeszy polskich rodzin - działkowców 
poszanowanie nabytych praw i jednocześnie uwzględnia wszystkie zastrzeżenia i 
uwagi zawarte w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. 

Prezes ROD „Zielona Dolina" 
/ - / Eugeniusz Janicki 

Przewodniczący Walnego Zebrania 
I - I Kazimierz Wiśniewski 


