
Wystąpienie Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu 
na manifestacji przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu w dniu 

20 września 2013 roku. 

Szanowni Państwo 

W imieniu kilkudziesięciu tysięcy rodzin działkowych z Wielkopolski 
południowowschodniej, z Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, 
Pleszewa, Jarocina, Krotoszyna, Kępna, Konina, Słupcy, Turku i Koła 
wyrażamy stanowczą dezaprobatę dla zmian w obywatelskim 
projekcie ustawy o ROD wprowadzonych w Podkomisji nadzwyczajnej 
powołanej dla opracowania nowego projektu ustawy o ogrodach 
działkowych. Pod obywatelskim projektem ustawy opracowanym 
przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej z naszego terenu działania 
podpisy poparcia złożyło ponad 29 tys. Osób, z całego kraju blisko 1 
milion obywateli. 

Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni i zbulwersowani ostatnimi 
działaniami posłów PO w Podkomisji nadzwyczajnej, gdzie 
pogwałcone zostały wszelkie zasady demokracji oraz nie dopuszczono 
przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej i Polskiego Związku 
Działkowców do przedstawienia swoich wniosków i wynikających z 
nich poprawek w celu włączenia ich do zakresu prac podkomisji 
sejmowej. Przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej 
dwukrotnie bezskutecznie próbowali wpłynąć na Podkomisję, aby 
włączono ich postulaty korzystne dla działkowców pod obrady 
Podkomisji. 

Jesteśmy zaniepokojeni nierównym traktowaniem działkowców 
którym proponuje się różne warunki użytkowania działek, dzieli się 
działkowców na lepszych i gorszych. Popieramy uwłaszczenie 
działkowców ale wszystkich, a nie tylko wybranych ogrodów, gdyż 
działkowcy nie mieli wpływu na to w których ogrodach otrzymają 
działki. 



Ponadto sprzeciwiamy się wprowadzonemu przez podkomisję 
sejmową niekontrolowanemu obrotowi działkami oraz ograniczeniem 
roli stowarzyszenia ogrodowego w zakresie weryfikacji osób 
nabywających działki. Wprowadzenie do projektu obywatelskiego 
proponowanych przez posłów PO zapisów spowoduje chaos prawny i 
zaprzeczenie deklaracji woli uchwalenia dobrego aktu prawnego, 
szanującego prawa i dorobek działkowców. Jeśli posłowie Platformy 
Obywatelskiej pragną „uwłaszczenia" działkowców to niech 
zaproponują w projekcie ustawy takie zapisy, które będą równe i 
dostępne dla wszystkich użytkowników działek. 

1. Protestujemy i żądamy przyspieszenia prac nad nową ustawą o 
ogrodach działkowych i uchwalenia jej w terminie określonym 
przez Trybunał Konstytucyjny, 

2. Protestujemy przeciwko lekceważeniu i ograniczaniu praw 
naszych przedstawicieli jako strony społecznej w pracach 
podkomisji. 

3. Żądamy zmiany przepisów przejściowych zaproponowanych w 
projekcie ustawy, gdyż wprowadzą one zamęt i niemożliwość 
zrealizowania przepisów ustawy ze względu na krótkie terminy 
przewidziane w ustawie. Jesteśmy za wydłużeniem terminu 
realizacji wymagań ustawy. 

4. Jesteśmy za uwłaszczeniem działkowców ale wszystkich 
użytkowników ogrodów niezależnie od stanu prawnego. 

5. Żądamy od Premiera RP dotrzymania danego słowa i 
udowodnienia, że los ogrodnictwa działkowego w Polsce nie 
jest mu obojętny oraz zapewnienia że Pan Premier nie dopuści 
do upadku ogrodów działkowych w Polsce. 

W imieniu działkowców 

z Wielkopolski południowo-wschodniej 

Prezes OZ PZD w Kaliszu 


