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Jestem działkowcem i prezesem Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podzamcze" 
w Wałbrzychu. Nasz Ogród, to blisko 100 hektarowy areał gruntu i ponad 2.500 działkowców. 
Nigdy jeszcze w tym Ogrodzie działkowcy nie byli tak mocno oburzeni i rozżaleni na poczynania 
władzy, która zamierza wprowadzić do prawa działkowego takie rozwiązania, które prowadzą tylko 
w jednym kierunku: do likwidacji większości ogrodów działkowych w Polsce. 
Nie sposób, abym na papier przelewał tę czarę goryczy, jaką my działkowcy w naszym Ogrodzie 
wyrażamy posłom PO za to, że zlekceważyliście naszą inicjatywę i intencję wyrażoną 
w obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Wpisaliście do naszego projektu takie propozycje, które całkowicie zmieniają istotę 
i funkcję rodzinnych ogrodów działkowych. Działkowcy chcą rodzinnych ogrodów działkowych, w 
których wszyscy będą mieli równe prawa do działek. 

Wpisaliście też, że my działkowcy musimy potwierdzać swoją przynależność do PZD po 
jego przekształceniu w stowarzyszenie ogrodowe. Dlaczego w ten sposób wprowadzacie instytucję 
weryfikacji naszego członkostwa? Zostawcie tę sprawę działkowcom, ponieważ w naszym 
obywatelskim projekcie zapisaliśmy, że członkostwo nie jest obowiązkowe i każdy sam zadecyduje, 
czy chce być członkiem stowarzyszenia PZD, czy nie. 

Kto Was posłowie PO upoważnił, aby do projektu wnieść zapis w postaci maratonu zebrań 
w strukturach PZD w bardzo krótkim? Mamy w tym zakresie wiedzę i doświadczenie i dlatego 
wiemy, że jest to po prostu fizycznie nie możliwe. 

Kto Was posłowie PO upoważnił do wniesienia propozycji przeprowadzania zebrań dla 
wyboru stowarzyszenia, które ma zarządzać Ogrodem? Przecież jest to nic innego jak ustawowy 
obowiązek wykluczania stowarzyszenia PZD z zarządzania Ogrodami. Tego to Wy posłowie PO 
oczekujecie, a nie my działkowcy. 

Nie godzimy się na takie prawo, którego Wy posłowie PO chcecie, bo nie pod takim 
projektem złożonych zostało ponad 924.000 podpisów obywateli RP. Dlatego domagamy się, aby 
w ponownych pracach Nadzwyczajnej Podkomisji nastąpiło: 

- wykreślenie propozycji uwłaszczenia działkami, ponieważ ono nie obejmie wszystkich 
i poróżni działkowców, 

- wykreślenie propozycji niekontrolowanego obrotu działkami w ogrodach, 
- wykreślenie propozycji dot. weryfikacji przynależności działkowców do stowarzyszenia 

ogrodowego Polski Związek Działkowców, 
- wykreślenie propozycji przeprowadzania zebrań w tym zebrań wykluczających 

stowarzyszenie PZD z zarządzania Ogrodami i pozostawienia zapisu zamieszczonego 
w obywatelskim projekcie ustawy. 

Do wiadomości: 
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Okręgowy Zarząd Sudecki PZD. 


