
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 
RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE „STOKROTKA" 

58-150 STRZEGOM, ul. Promenada 1 
tel. 074 851 60 69 kom. 603 38 97 96 e-mail: stokrotkami'aro.pl 

REGON 007015915-27770 NIP 884-22-96-956 KRS 0000293886 

Strzegom 21.09.2013r 

Pan Donald Tusk 
Prezes Rady Ministrów, 
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej 

Pan Zbigniew Ryn asie wicz 
Przewodniczący 
Sejmowej Komisji Infrastruktury 

Pan Piotr Zgorzelski 
Przewodniczący Sejmowej Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej 

APEL 

działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stokrotka" w Strzegomiu 
zgromadzonych z okazji Jubileuszu 100- lecia istnienia ogrodów działkowych w 

Strzegomiu w Dniu Działkowca 21 września 2013r 

Szanowny Panie Premierze! 

My niżej podpisani działkowcy uczestnicy jubileuszowego spotkania z okazji 
Dnia Działkowca, reprezentujący 1500 użytkowników działek w ROD „Stokrotka" w 
Strzegomiu, wyrażamy stanowczy protest w sprawie manipulacji dokonywanych 
przez posłów Platformy Obywatelskiej zasiadających w Nadzwyczajnej Podkomisji 
Sejmowej wobec obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. 

Pomimo uznania przez Pana Premiera jako wiodącego projektu obywatelskiego 
ustawy, posłowie Platformy Obywatelskiej a w szczególności jej Przewodnicząca, 
wykorzystując liczebną przewagę w Podkomisji doprowadzili do wielu istotnych 
zmian w tym projekcie. 

Projekt obywatelski, który został zaakceptowany przez ok. 1 milion obywateli, w 
tym przez 1400 osób z Gminy Strzegom przestał być w swej istocie projektem 
obywatelskim a stał się projektem Platformy. 

Nie zgadzamy się na takie traktowanie działkowców. 
Nie zgadzamy się na jawne manipulowanie mogące doprowadzić do 

niekorzystnych rozwiązań ustawowych dla działkowców. 
Nie zgadzamy się na lekceważenie nas i naszych rodzin przez posłów. 
Nie zgadzamy się na wykorzystywanie pozycji większościowej przez posłów 

którzy są przeciwni istnieniu ogrodów działkowych w miastach. 
Protestujemy przeciwko celowej odmowie rozpatrywania przez Podkomisję 

poprawek, uwag i wniosków Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. 
Protestujemy przeciwko arogancji władzy. 



Protestujemy przeciwko próbom rozbicia naszej Organizacji poprzez 
narzucanie i wprowadzanie przepisów do projektu ustawy, trudnych a nawet 
niemożliwych do wykonania przez społecznie działających działkowców w 
zarządach ogrodów. 

Nie akceptujemy w związku z tym narzucanych zasad zwoływania i terminów 
zebrań w ogrodach, terminów uchwalania statutu i wyborów władz Stowarzyszenia. 

Protestujemy przeciwko próbom poróżnienia działkowców poprzez ustawowe 
przymuszanie do składania oświadczeń potwierdzających członkowstwo Polskiego 
Związku Działkowców a w efekcie do wygaszania członkowstwa PZD wielu tysiącom 
użytkowników działek. 

Nie akceptujemy iluzorycznego uwłaszczenia w zakresie przekazywania w 
użytkowanie wieczyste tzw. udziału w prawie do gruntów ogrodów, i wprowadzania 
podziałów wśród działkowców na lepszych i gorszych, to jest takich, którzy nabywają 
prawa do nabycia udziałów i takich których takich praw się pozbawia. Już teraz 
prowadzi to do szerokiego niezadowolenia wśród działkowców. 

Apelujemy o nieprzedłużanie procesu uchwalenia ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych przez posłów Platformy Obywatelskiej - członków Podkomisji 
Sejmowej. Takie postępowanie może doprowadzić do tego, że Sejm RP nie zdąży 
uchwalić nowej ustawy w wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny terminie. 

Uczestnicy spotkania zwracają się do Pana jako Premiera Rządu RP i 
Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej o wzięcie pod uwagę głosu 1 miliona 
działkowców polskich, o wzięcie pod uwagę naszych zastrzeżeń, uwag i wniosków i o 
spowodowanie by posłowie Platformy Obywatelskiej będący w składzie Podkomisji 
Sejmowej pracowali nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych biorąc pod uwagę możliwości, potrzeby i oczekiwania samych 
działkowców. 

Podpisy uczestników spotkania 
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