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Stanowisko 
Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Z o r z a " 
w Ziemnicach z dnia 13 kwietnia 2013 r. w sprawie projektu ustawy 
o ogrodach działkowych. 

Pani Marszałek. 

Zwracamy się do Pani w sprawie ustawy o Ogrodach Działkowych. 
Działkowcy mimo trudnego okresu żebrali 924.801 podpisów obywateli 
popierających projekt. Tak znacząca Oość podpisów świadczy jednoznacznie o 
masowym poparciu dla proponowanych w projekcie rozwiązań, które 
gwarantują poszanowanie praw nabytych działkowców. Działkowcy naszego 
ogrodu liczącego 750 działek mają nadzieję, że nasze poparcie dla projektu 
zostanie docenione także przez te osoby, które będą decydować o jego dalszych 
losach w parlamencie. 
Nie od dziś wiadomo, że za przeciwnikami ogrodów w Sejmie stoją środowiska 
gospodarcze. W kuluarowych zabiegach i naciskach w zaciszu gabinetów 
działkowcy nie mają z nimi szans. Ogrody służą społeczeństwu, a nie 
generowaniu zysków. Dlatego za posłami przychylnymi działkowcom mogą 
stanąć jedynie obywatele. 
Propozycję posłanek i posłów PO do ustawy o ogrodach działkowych 
przewidują również zagarnięcie przez państwo naszych własnych pieniędzy 
gromadzonych na funduszu rozwoju. Przecież to my działkowcy tak 
decydowaliśmy. A teraz ponownie posłanki i posłowie PO wbrew naszej woli 
chcą przesądzić o prawie, że to skarb państwa lub samorządy będą rozporządzać 
tymi funduszami. Na takie prawo my działkowcy nie godzimy się. Co to za 
prawo, które ma stanowić, że to co mamy własnego na działkach i ogrodach to 
nie jest nasze. 
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Tym sposobem my też mamy ponosić koszty na ratowanie finansów gmin? To 
może lepiej, aby posłanki i posłowie pomyśleli nad zmianą ustawy o finansach 
publicznych w odniesieniu do gmin, żeby nie zabierać nam emerytom i 
rencistom jeszcze po kilkaset złotych rocznie? Nie pozwolimy aby decydowano 
o przyszłości dzia" ców bez działkowców tworząc prawo skazujące ogrody 
na zagładę. 
Na takie pojmowa^ aie może być i nigdy nie będzie zgody działkowców, 
polskich obywateli. 
Apelujemy do Pani Marszałek o zaprzestanie przez Klub Parlamentarny PO tej 
niecnej roboty. 

Z wyrazami szacunku 

Przewodniczący Walnego Zebrania 
ROD „Zorza" w Ziemni caęh 
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