
Świdnica, 28 listopada 2013 r. 
Rodzinny Ogród Działkowy 

im. Księcia Bolko 
w Świdnicy 

Pan Marek Ziółkowski 
Przewodniczący 
Senackiej Komisji Gospodarki 
Narodowej 

Pan Janusz Sepioł 
Przewidniczący Senackiej Komisji 
Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej 

Panowie Przewodniczący 

Działkowcy w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Księcia Bolko w Świdnicy 
z oburzeniem i dezaprobatą odnoszą się do propozycji poprawek, które zostały zgłoszone przez 
Dobiesława Wielińskiego do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przyjętej w dniu 
22 listopada br. Przez Sejm. 
Do wnoszenia jakichkolwiek poprawek Dobiesław Wieliński nie posiada żadnego umocowania 
ani od działkowców - członków PZD, ani od żadnego stowarzyszenia. 
Treść poprawek zawiera propozycje, aby w ustawie działkowej zalegalizować bezprawie, którego 
dopuścili się niektórzy działkowcy, a polegającego na budowie ponadnormatywnych altan 
będących w istocie domami mieszkalnymi, w których zamieszkują. Tym samym autor poprawek 
proponuje aby nasza ustawa działkowa zawierała przepisy pozostające w rażącej sprzeczności 
z prawem powszechnie obowiązującym tj. z prawem budowlanym i o ewidencji ludności. 
Także wniesiona poprawka w zakresie opodatkowania działkowców świadczy o tym, że ich autor 
działa przeciwko ich interesom. 
Wnosząc poprawki ich autor liczy także na przedłużenie procesu legislacyjnego, co spowoduje, że 
ustawa działkowa może nie wejść w życie z dniem 21 stycznia 2014 r. 

Działkowcy mają wiedzę, że autor poprawek nie jest ich przyjacielem, ani przyjacielem 
istnienia i rozwoju ruchu działkowego w dotychczas zorganizowanej formie a proponowane 
poprawki świadczą o kontynuowaniu walki o usankcjonowanie bezprawia. Dlatego działkowcy 
stanowczo domagają się odrzucenia wniesionych poprawek. Bazprawie nie może być 
legalizowane przez ustawodawcę. 

Szczególnie agresywne i kłamliwe jest uzasadnienie do propozycji poprawek, które obraża 
i pomawia działkowców. Treść tego uzasadnienia jest celowym działaniem na szkodę Polskiego 
Związku Działkowców, czyli na szkodę miliona działkowców w Polsce. 

Działkowcy stanowczą domagają się odrzucenia wniesionych poprawek bez ich 
rozpatrywania przez Senat. 
Otrzymują: 
1.Senator Wiesław Kilian 

Biuro senatorskie 
Wałbrzych, ul. Słowackiego 26. 

2. Senator Stanisław Jurcewicz 
Biuro senatorskie 
Dzierżoniów, Rynek 36. 

Do wiadomości: 
1 .Krajowa Rada PZD 
2. Okręgowy Zarząd Sudecki PZD 
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