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r.
StanowiskoWalnegoSprawozdawczego
ZebraniaRoD ,rPok6j"we Wroclawiu w
sprawieprojektu ustawydzialkowej autorstwa pO
Walne Zebranie SprawozdawczeRodzinnego Ogrodu Dzialkowego .,pokoj" we
w-roclawiujednogloSnieprzyjEloniniejszestanowiskow sprawieprojektu uriu*y dziaikowej
PO zgloszonej do Sejmu przez grupQ posl6w pod przewodni"t*"* pana posla St.
-rzqdiqcej.
Huskowskiegootaz ws. zachowaniaczlonk6wpartii
JuZod dhnszegoczasuprzez
dzialkowc6w z ealegonaszegokraju do naczelnychwladz Rzeczypospolitejkierowanes4
dziesi4tki tysiEcy podobnychdo niniejszegolist6w, wystqpieri i slanowisk, zbiorowych i
indywidualnych,w kt6rych naszeSrodowiskojednoznacznie
przedstawiaswoje negatywne
zdaniern tematpomysl6wposl6wpo ws. ogrod6wdzialkowychw polsce.
IJrak nam sl6w by wyrazil naszqdezaprobate,a wrecz odrazg,jak4 napawanas
stosunekposl6w partiirzqdz4cejdo dzialkowc6wi naszejoryanizacji- pZ6. Na kazjym kroku
poslowie wykazujq niebywal4ignorancjEi arogancjEw stosunkudo swoich wyboic6w.
ich
praw i los6w blisko miliona rodzin dzialkowc6w. BezczelnoS
c wladzy sigga dziS
niebezpiiecznvch
granic.Demokracjajak zawszeupomnisig o swoje i w koricu zwyciq2ynad,
aroganc-i4wladzy, ale jak uczy historia, nie obejdziesip bez stiat. Gdy zawodzq-"todi
demokratycznenar6d ma prawo bronii sig przed-niesprawiedlfii@jprawem -f-wiedte
wszelkirnidostqpnymimetodami.Apelujemy,by naczelnewladzeRzecrypospolitejdostrzegly
powagQsytuacji i zapobieglyw porEniesprawiedliwoSci,
jakiej chca siE dopuSciipostowil
partli rzqdz4cejna dzialkowcach.Ju2 tenz wywoluje ona-bezprecedlnro*" oburzenie,a w
przypadkurealizacjidoprowadzido stanirniepokojuspolecznego,
kt6ry moze zdestabilizowai
sytuacjEwewnEtrzn4kraju. Czterymiliony obywatelidtuzejnia5cierpialekcewazen
ia wladzyw tym erpelujednoczymysig ze wszystkimidzialkowcamipolskimii ich rodzinami.JeSlizaS
celem prosl6wjest destrukcjanaszejgrupy spolecznej,to juz teraz mozemypogratulowai
poslowi Huskowskiemu,gdy?ruezadowolenie-spoleczne
wywolanejego projektem,co gorsza
widmenr jego realizacji, powoli przelewaciarg goryczy spoteCzneji 2 pewnoSci4nie
pozostaniebez wplywu na utrzymaniesiq partii rzqdzqceju ster6w wlidzy, nie mowi4cjuz o
potencjafnychi nieprzewidywalnychkonsekwencjactr
spolecznychi politycznych. Wladza
lekcewa2Qca
obywatelinie zaslugujena szacunek
spolecznyi dalszejej utrzymywanie.
DziS jak nigdy wczeSniejnalely prrypomniei politykom i urzgarriko*, ze pafrstwo
Polskie'to nie SkarbPafstwa,ProkuratoriiGeneralna,Sejm,Rz4d,SaOyi wszelkieinstytucje
paristwowe,kt6re z roku na rok, na naszychoczachpttipo"r*arzaJqriE * przedsigbiorstwa
-g.,rpo*^spolecznym,
urzgdniczo-prawnei korporacje Swiadcz4ceuslugi wybranym
a
umniejszaj4cele spolecznei misjEjakie na nie nalozono.Pafstwo Polskieto obr,vatele,a
wladza jest wylqcznie sluzb4 do jakiej obyr,vatelepowoluj4 polityk6w. Naj*yzszym
jest spoleczef.stwo,
suwerenem
nie prezydent,premier,marszalek,porlo*i" - to reprezentanci.
DziSw obliczu gwaltu,jakiego na dzialkowcachi ich maj4tkuchcesip dopuScidpurtiu rz4dzqca
przypontinamy,kto w paristwiepolskimjest jerdynymgospodarz
em i 3zy1e
interesy wlaiza
-oiywateli
powinnerreprezentowaci chroni6.Wladzawinna reprezentowaiinteresy
- narodu,
nie zaSinsSrtucjiparistwowych,kt6re samawladzapowolujedo zarzqdzania
paristwerr^,
czy te2,
wylqczniekr6tkoterminowo.
korporacji i biznesu(deweloper6w),kt6re slu24spoleczeristwu
szkodz4 za| w dluhszej perspektywie.Najwy2sz4 wartoSci4paristwa s4 obywatele, a
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dzialkorvcysqztE.czEcq
i zjednoczon4-czEsci4polskiego
narodu.w paristwiedemokratyczny,m
niedopuszczalne.iest
starvianieinteres6winstytucjii ur?goowparistwowych, takzesamorzqd6w
terytorialnych,bez wzglpduna ich rangQ,nad inieresem
spoleczeristwa,
bo te instytucjepelni4
funkcje sluzebne.wobec spoleczerist*" winne
byi
mu
calkowicie
podporz4dkowane.
i
Niedopuszczalnejest zalatwianie zaszLosci
prawnych wsp6lczesnymipropozycjami.Nasza
organizaciapowstala zanim uchwalonoobecnqKonstytucjQ,
ba nawet zanimutworzonoi
zreformowano samorz4clterytorialny. Brak dobrego'
i
zgodnego z Konstytucj4 prawa
dzialkowegonie usprawiedliwiazadnych
posunig6*7iary, nie wynikajqcychbezposreclnio
z
samejKonstytucji,.kt6renie uwzglpdniajaprawdzialkowc6w,a co gorszastawiaj4interes
panstwapolskiegoi jego urzqd6wponaapiawami
ouywatetii spoleczeristwa
wynik ajqcymiz
tego samego dokumentu. Takze Trybunal Konsrytucyjny
otly*al w ostatniej dekadzie
nadzwyazajne
uprawlienia ustawodawcze,pomimo
6ratu tat<ichzapis6ww samejKonstl,tuc.ji.
Arogancjawladzy broniqcejinteres6wurzqd6wi urzgdnik6w,
niszczy naszqojczyznqistawia
administracjEparistwowqi samorzqdow-q
na pozycji iotalitamej w stosunkudo obywateli.w
paristwie tzqdzonym.pll',ez Po wszystko ,pro*uiru
sig dzis do tego, 2e demokracjadla
obywateli zaczynasiq i-koriczy prz;
wyborczych.Tak dzis sip czujemy traktowani,
"t:*h
sponierr4erani
ptzez,,falszywychpiorok6w"
* orobushposl6w po - autorowposelskiego
projekturustawy dzialkgyej, narr"lny"h wladz RP
z Flatformy obywatelskiej milcz4cychi
ignorujq'cychobywatelskiglos.Ile zostaloz oblwatelrf.qJ"i panstwa
w
ptatformiez
Propozycje
Huskowskiego,
polsk
qotl|
kt6ry
nie
rozur]nie,
.
ze
i zwiqzekDzialkowc6wi
jego
maj4tekto maj4tekwszystkichiztonk6w tego zwiqzku,
kt6rzy go budowali z wlasnych
skiadek, nie mog4 pozostai bez zdecydgyT:i rfr1t.i*
Na ten maj4tek skladaly siq
pokoleniadzialkowc6wz wlasnejkieszlni. vr4{t.t
[{ sh2y dzis wszystkimdzialkowcomi
rozwojowi ogrod6w' Paristwu, a zwlaszcru'l*o"{"i
na pieni4dze i grunty wladzy
samorzqdowej,
nic-do tego maj4tku.ProszgzapamiqtaJ,'2"
polrki zwiqzekDzialkowc6wto
dzialkor'vcydori nalez4cya nie, tzw. ,"czapi',jak j4 tezpardonowo
nazywaposel H+skowski.
PZD to my wszysey - Dzialkowcy.
rJul.
ing.rencji
paristwapolskiego,a
lvie lvcrvrw
zwlaszc;za
organ6wjego wladry' ttore juz
od"latni. r.pt"r"rrtuj4 interesuoby.watelilecz sw6j
wlasny, wirtualny, administracyjno-urzEdniczy
inter"r,'* pzD ijego maj4tek.Jezelipomimo
naszych.apeli i ptuy n1! przyslugujqcychz mocy
konstytucji Rp, wladza ustawodawcza
zrealizuieplany posl6wPo,,zlikwiaujepgz3rzadowq
organiiacjEjakqjestpzD, znacjonalizuje
maj4tekPZD i skomunalizujemaj4tekRol o*,
gromadzony przezpokolenia
na dziallkachzgodniez prawemi na mocy_prryrtuguji.vch
"uv iry*utny
nam i nabyych przeznas praw.
bgdziemyapelowai w unii Europejskieli tra;actr
is.i.*vrr, ukazujqcdwulicowe dzialanja
pseudod'emokratycznej
wladzy w Folsce.
-BEiziemypr"rie na arenie migdzynarodowejo
interwencjgby usun4iz Polskipatologigpolityczn4.or'*rtu;a.ej
siq machinybiurokratycznej.
obudzinry spoleczefistwo' gdyz
prawdziwe przemiany
foprowadzic
"4.rq.rt7i
demokratyczne
"rit
w naszymkt"j" i oddad
wladignarodo*i.
w xxl wieku demokracjamozebyi
tylko dotaana' Kaady inna w sidlach wszechobecnego
neoliberalizmu, przelrczania
wszystkiego na kapital i stosowani
a zasadekonomii we wszystkich dziedzinach zycia.
przestajedemokracjq
byi w og6lel
Niie bpdziemysig rozpisywa6y splawienaszejustawy
obywatelskiej,kt6ra trafila do
Sejmu'tr4ydzialko*cy jSpopieiamy.Projektobywatelskrbyt
znami konsult-owany,
a podpisy
ptzez na's zebraneuczciwie. oburza
g1 rakt dyskredltowaniaprzez posla Huskowskiego
wielkiej pracy spolecznejtysigcy dzialkowc6;
-krytykowania ,;;g;owanych
w prace nad ustaw4 i
zbieranie' podpis6w. sam faki
ooporii"arialnych, obywatelskich postaw
spoleczefistwa,
zdolne-9odo reagowaniana zagrokenia
w konkretnyi demokratyczny spos6b,
przez p<lsla jakiejkolwiek partii demokratyiznej
zasluguje na kategoryirn potgpienie,
zwlaszczaza| tej partii, kt6raw nazwiema slowo
,,lbywatelski,,.
.leSteSmyprzeciwni ustawie PO popieranej przez naczelne wladze rtp, kt6re tylko
potwierdzaj4 swoje stanowisko zgodne z zasluguj4cymi na potgpienie ideami posla
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Huskowskiego
-poprzez wymowne milczenie i nie udzielanie na nasze pisma i apele
odp_orviedzi,
m.in. przez prezycienta,
premiorai marszalk6wSejmu.Nacjonaiizacjamaj4tku
PZ'D i komunalizacja maj4tku ogrod6w wypracowane
go z naszych skiadek ora, naJr*go
prywatnegonaniesionego
na dzialkachjest pospolitymzlodziejstwani nale2ynazywa(,r""iy
po imieniu. Do36 juz balamutneji dwu,licowejgalanterii falszy-wychsalon6w. Jesli w
zabezpieczeniunaszych praw zawiedziennr nasie-paristwo, $cigania tego przestqpstwai
odszkodowaibgdziemysig domagadna areniemigdzynarodowej.
Przewodniczqcy
Komisji Uchwali Wniosk6w

Przewodniczqcy
WalnegoZebrania
Frezes
ROD,,Pok6j"
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Otrzymuj4:
PrezydentRP
PremierRP
MarszalkowieSejmui SenatuRP

Wsrystkie
KlubyParlamentarne
KR PZD w Warszawie
OZPZD we Wroclawiu
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