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Panie Premierze, Panie i Panowie posłowie - wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z lipca 2012 r spowodował, ze straciliśmy poczucie
bezpieczeństwa a przede wszystkim ochronę prawną. Z niepokojem
przyglądamy się działaniom ugrupowań politycznych, które przygotowały
projekt nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Najbardziej zaniepokoiły nas rozwiązania przygotowane przez zespól posłów
PO pod przewodnictwem posła S. Huskowskiego. Propozycje tegoż zespołu w
dalszej perspektywie prowadzą do likwidacji ogrodów w Polsce. Świadczą o
całkowitym braku zrozumienia specyfiki ogrodnictwa działkowego. Nie mamy
złudzeń , że podstawowym założeniem jest likwidacja PZD i nacjonalizacja jego
majątku a nie ochrona naszych praw.
Nie wyrażamy na to zgody. Domagamy się od P. Premiera, Posłów by poparli
obywatelski projekt ustawy, który naszym zdaniem jest dobrym aktem
prawnym, zabezpieczającym istnienie działek, ogrodów i związku. Ma szerokie
poparcie w środowiskach naszych społeczności związkowych i lokalnych.
Przyjęcie tegoż projektu gwarantuje , że nasze ogrody przetrwają.
Działkowcy to ludzie , emeryci, renciści i ich rodziny, którzy są najbiedniejszą
grupą społeczną w Polsce. Ogród działkowy jest jedyną radością i swoistą
formą zapomogi, pozwalającej niejednokrotnie związać koniec z końcem. Służą
nam jako rekreacja, wypoczynek, przebywanie na świeżym powietrzu ponieważ
nie stać nas na wyjazdy na wczasy. Znajdujemy na nich spokój i sens życia.
Nie odbierajcie nam tego. Cytując Pańskie słowa p. Premierze : działkowcom
nie damy zrobić krzywdy" prosimy Pana by teraz dotrzymał Pan danego słowa.
Apelujemy do Pana jako Premiera RP, do wszystkich posłów i senatorów o
realistyczne spojrzenie na problemy działkowców. Wierzymy, że przygotujecie
życzliwą dla naszego środowiska ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych,
biorąc pod uwagę zapisy zamieszczone w obywatelskim projekcie ustawy o

rodzinnych ogrodach działkowych przygotowanych przez Komitet Inicjatywy
Ustawodawczej.
PAMIĘTAJCIE ! OGRODY DZIAŁKOWE TO LUDZIE - NIE GRUNTY
Zawiercie, dnia 12.04.2013r.
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