
Apel 
do Marszałek Sejmu, do wszystkich posłów na Sejm RP o odrzucenie poprawek 
wniesionych przez Nadzwyczajną Podkomisję do obywatelskiego projektu 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i przyśpieszenie prac nad ustawą. 

Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku 
Działkowców w Szczawnie Zdroju wnosi o odrzucenie poprawek i propozycji 
wniesionych przez posłów Platformy Obywatelskiej i posła Solidarnej Polski -
członków Nadzwyczajne j Podkomisji Sejmu do obywatelskiego projektu ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych. 
Wniesione poprawki w swych skutkach prowadzą do: 

- komercyjnego handlu działkami i wynaturzenia funkcjonowania wielu 
ogrodów co nastąpi w sytuacji wprowadzenia do ustawy zapisów 
o niekontrolowanym obrocie działkami i udziałami dzia łkowców w prawie do 
własności i użytkowania wieczystego gruntów ogrodów, 

- wywłaszczenia niektórych działkowców zamiast proponowanego przez 
Podkomisję uwłaszczenia niektórych działkowców, co nastąpi w związku 
z przysługującym gminom i Skarbowi Państwa prawie pierwokupu 
użytkowania wieczystego, 

- wymuszonego wyłączania stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek 
Działkowców z zarządzania ogrodami działkowymi, a więc do rozbicia 
jedności dzia łkowców i likwidacji Związku, 

- utraty członkostwa w stowarzyszeniu ogrodowym Polskiego Związku 
Działkowców w związku z wprowadzeniem do projektu ustawy weryfikacji 
członkostwa w PZD, 

- pozbawienia stowarzyszeń zarządzających ogrodami, a tym samym 
działkowców dotychczasowego zwolnienia z opłat środowiskowych za 
korzystanie z wody. 

Propozycje i poprawki wniesione przez posłów PO - cz łonków Nadzwyczajnej 
Podkomisji Sejmu, to nic innego jak świadoma i wyraf inowana manipulacja 
obliczona na uzyskanie akceptacji działkowców. Wnosząc poprawki i zupełnie nowe 
propozycje, posłowie PO kierują się zupełnie innymi celami, niż to obiecują 
działkowcom. Jest to swego rodzaju polityczna propaganda zmierzająca do 
ukształtowania określonych poglądów działkowców i opinii publicznej w zakresie 
przyszłych rozwiązań prawnych a tym samym na zwyżkę społecznego poparcia dla 
partii PO. 
Wniesione propozycje i poprawki zmieniły zupełnie intencje w odniesieniu do 
funkcji jakie mają pełnić rodzinne ogrody działkowe, które zostały zapisane w 
obywatelskim projekcie ustawy. Spowodowały one, że obywatelski projekt ustawy 
stał się projektem Platformy Obywatelskiej , który poprzez wprowadzenie 
dezorganizacji w funkcjonowaniu ogrodów, rozbicie jedności działkowców, 



wymuszane wyłączanie stowarzyszenia ogrodowego PZD z zarządzania ogrodami, 
zmierza niezmiennie w jednym celu, a mianowicie do likwidacji Polskiego Związku 
Działkowców, j ako bariery przed swobodnym dostępem do gruntów i otwarcie drogi 
deweloperom do nabywania terenów pod intratne dla nich inwestycje komercyjne. 
Poprawki i nowe propozycje posłów PO nie mają i nie będą miały nigdy akceptacji 
środowiska działkowców. 
Posłowie PO, jak do tej pory, walczą z działkowcami nie tylko poprzez 
przeforsowanie niekorzystnych dla nich zmian w obywatelskim projekcie ustawy, ale 
także świadomie przedłużają proces legislacyjny. Na uchwalenie ustawy zostało 
bardzo mało czasu i jeśli nowa ustawa nie wejdzie w życie z dniem 21 stycznia 
2014 r. działkowcy stracą wszystko, a posłowie PO zyskają miano likwidatora 
milionowej organizacji dzia łkowców i polskiego ogrodnictwa działkowego. 

W tej sytuacji Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego 
Związku zgodnie z wolą działkowców sudeckich apeluje do Marszałek Sejmu oraz 
do wszystkich posłów na Sejm RP o dokonanie wyboru pomiędzy dobrem miliona 
rodzin polskich dzia łkowców a politycznymi dążeniami partii rządzącej. 
Niech tym wyborem będzie uchwalenie obywatelskiego projektu ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Szczawno Zdrój, 10 września 2013 r. 

Na oryginale podpisy członków Prezydium OZS PZD w Szczawnie Zdroju 


