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„Gazety Wyborczej" 

- oddziai Wroclaw 

Wywiad z panem poslem Stanistawem Huskowskim w Gazecie Wyborczej, dotycz^cy sporu 

0 projekt ustawy o ogrodach dzialkowych, jest najlepszym dowodem na to, ze tresc zatozen do 

projektu ustawy, zaprezentowanej przez zespol PO jest kwintesencj^ polityki PO, jak z reszt^ 

przyznaje sam pan posei Huskowski. Robi to na zlecenie wiadz Klubu PO od jesieni ubiegiego roku, 

a te zapisy prezentowane ŝ  zgodne z zapowiedzi^ pana Premiera - „odebrac przywileje PZD", „nie 

skrzywdzic uzytkownikow". 

Latwo powiedziec, trudniej wykonac. 

Przywileje PZD, to przeciez przywileje dziaikowcow. Nie mozna oddzielic PZD, od 

dziaikowcow. PZD jako samodzielny byt nie istnieje. I tu lezy sedno sprawy, kto wlasciwie ucierpi! 

Nie jestesmy zaskoczeni ch^ci^ pozyskania dochodow przez gmin? z tytulu istnienia ogrodu. 

Ale czy tylko zysk si? liczy? 

Te ogrody dziatkowe to urz^dzenia uzytecznosci publicznej, ktorych wartosci 

pozaekonomiczne przekraczaj^ uzyskane dochody z rocznej oplaty. 

Jezeli chce si? zlikwidowac cal^ organizacj? pozarz^dow^, to zachodzi pytanie, czy jest to 

czynione dla dobra tego ruchu spolecznego. 

Czy ogrody powinny bye zachowane, wypowiedziato si? spoleczenstwo w badaniach CBOS 

ale takze w tych ponad 900 tysi?cy podpisow, ziozonych na poparcie obywatelskiego projektu 

ustawy - czy to si? nie liczy ? 

Nie jestesmy przeciwni likwidacji ogrodow na cele publiczne. Bo tak w istocie rzeczy byio 

1 do tej pory. Ale spor idzie o to aby nie byio likwidacji w sposob dziki, w celu uzyskania wyi^cznie 

zyskow i z poszanowaniem praw dziaikowcow i ogrodow, co gwarantowala dotychczasowa ustawa, 

a czego nie proponuje si? w rozwi^zaniach zaprezentowanych przez zespol PO. 

Jezeli PZD jest „swietnie zorganizowan^ struktur^" to dlaczego ma ulegac likwidacji. Chyba 

tylko dlatego, ze jest siln^ przeszkodq do likwidacji ogrodow. 

Z tym prezentem SLD tez pan posei grubo przesadzii. W krajach zachodnich nie byio SLD, 

a ogrody korzystaj^ z podobnych przywilejow. Ponadto nalezy zauwazyc, iz przywileje 

zagwarantowane w obecnej ustawie pochodz^ z okresu duzo, duzo wczesniej szego 

i z obowi^zuj^cych wowczas aktow prawnych, o czym pan posei nie wspomnial. 



Likwidacja monopolu - tak cz?sto gloszone haslo. Czy i gdzie pan posei dopatrzyl si? tego 

monopolu w obywatelskim projekcie ustawy? 

Na temat monopolu w^tpliwosci mial nawet sklad s?dzi6w Trybunalu Konstytucyjnego. 

Wywiad w „Gazecie Wyborczej" odkryl to o czym dzialkowcy wczesniej juz wiedzieli, - w 

jakim kierunku id^ d^zenia, ktore wypracowuje si? od dhizszego czasu w gabinetach urz?dnik6w, 

wszystko po to aby nie skrzywdzic dziaikowcow. 
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