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STANOWISKO 

Uczestników Święta Plonów Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
Delegatury Rejonowej Katowice O.Z. Śl. PZD w Siemianowicach Śl. 

z dnia 29 września 2013 r. 

Uczestnicy Święta Plonów odbywających się w Siemianowicach Śl. 
reprezentujący 80 ogrodów Delegatury Rejowej Katowice z wielkim 
niepokojem obserwujemy poczynanie Posłów Platformy Obywatelskiej 
i Solidarnej Polski wchodzących w skład Podkomisji Nadzwyczajnej, która 
pracuje nad Projektem Ustawy o Ogrodach Działkowych, którzy w szczególny 
sposób 
i na siłę chce nas uszczęśliwić uwłaszczeniem. 

Komisja nadzwyczajna glosami posłów Platformy Obywatelskiej i Solidarnej 
Polski wprowadziła do projektu obywatelskiego niekorzystne zmiany dla 
działkowców i ich rodzin użytkujących działki w Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych. 
Zmiany te budzą wątpliwości natury konstytucyjnej, dlatego nowa ustawa 
zamiast przynieść nam bezpieczeństwo i stabilność staje się polem walki. 
Zapisy w nowym projekcie Ustawy o Ogrodach Działkowych w sposób 
zasadniczy dzielą ogrody i działkowców na dwie kategorie, tych, którzy będą 
mogli skorzystać z uwłaszczenia i tych, którzy nigdy nie będą mieć tej 
możliwości. 
Jesteśmy zaniepokojeni brakiem respektowania woli obywateli przez władzę i 
wybranych przez nas Posłów do tworzenia prawa dla nas obywateli. 
Zapamiętamy to na przyszłość!!! 

Uważamy, że obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
stwarzał nam odpowiednie warunki do dalszego rozwoju i funkcjonowania 
ogrodów działkowych w naszym regionie i kraju. 
Prosimy o poszanowanie woli członków milionowej organizacji działkowców i 
odrzuceniu poprawek niezgodnych z obowiązującym prawem i Konstytucją RP. 
Ponadto w pełni popieramy stanowisko Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w 
kwestii umieszczenia w projekcie ustawy zapisów dotyczących nabycia przez 
jednostki terenowe osobowości prawnej. 
Dzięki temu nastąpiłoby rozszerzenie idei wolnego zrzeszania się działkowców 
oraz tworzenie samodzielności. 

Nasze stanowisko kierujemy do wiadomości: 
1. Marszałek Sejmu RP. Pani Ewa Kopacz 



2. Preijiier Rządu RP. Pan Donald Tusk 
3. Posłowie Komisji Infrastruktury Samorządu Terytorialnego 
4. Przewodniczący Klubów Parlamentarnych 

• Platformy Obywatelskiej 
• Prawa i Sprawiedliwości 
• Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
• Ruchu Palikota 
• Polskiego Stronnictwa Ludowego 
• Solidarnej. Polski 

5. Krajowa Rada PZD. 
6. Okręgowy Zarząd Śląski PZD 

Podpisy uczestników Święta Plonów 



. » 

C/5 
H 

hi 
O 
•H 
W 
g 
fe 

O 
« 

<Z) 
H 

05 

S o 








