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Niniejszym, jako wieloletni i wzorowy działkowiec wnoszę aby obie Komisje senackie,
które w dniu 3 grudnia 2013r. będą rozpatrywały obywatelski projekt ustawy o ogrodach
działkowych odrzuciły opinie i poprawki wniesione do Komisji przez stowarzyszenia ogrodowe,
Międzynarodową Federację Dziennikarzy Afera - Prawa i pozostałych osób fizycznych.
Wymienione wyżej podmioty i osoby fizyczne, jak wynika z treści przekazanych opinii i poprawek,
nie reprezentują ogółu działkowców, ani tym bardziej ich oczekiwań, które wyrazili w
obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Reprezentują oni jedynie
partykularne interesy nielicznej grupy działkowców, którzy zostali wydaleni z Polskiego Związku
Działkowców za to, że nie przestrzegali przepisów statutowych i regulaminowych w tym Związku.
Część z nich wbrew prawu związkowemu wybudowała na działkach ponadnormatywne altany tj.
domy i zamieszkują w nich, inni zaś swoim szkodliwym działaniem weszli w konflikt z prawem
obowiązującym w Związku w tym z zarządami w ogrodach i w obronie swoich bezprawnych
własnych poczynań powołali stowarzyszenia. W swych wystąpieniach do Senatu i Komisji
senackich nie godzą się z tym, że w projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych Sejm
nie wniósł zapisu o usankcjonowaniu domów wybudowanych na działkach, zamieszkiwania w nich
oraz zapisu uprawniającego istniejące już stowarzyszenia do zarządzania ogrodami. Już tylko z
tych zarzutów w sposób nie budzący wątpliwości wynika, że jedynym celem w/w podmiotów jest
uzyskanie ustawowego usankcjonowania dotychczasowego bezprawia przez swoich członków w
ogrodach działkowych. Zarzucają, że pozostawienie PZD w nowej ustawie działkowej jest
niezgodne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2013 r. oraz inne zarzuty, które są
bezpodstawne. Nie chcą pogodzić się z faktem, że w ustawie nie może być niekonstytucyjnego
zapisu o likwidacji PZD, że PZD z dniem wejścia w życie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych przekształca się w stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców.
Przekształcenia z mocy prawa różnych podmiotów, czy osób prawnych w inne organizacje lub
instytucje pozostają w zgodzie z prawem powszechnie obowiązującym. Mamy już od przeszło 20
lat przekształcone np. przedsiębiorstwa państwowe w rozmaite spółki prawa handlowego i nikt
tego nie kwestionował i nie kwestionuje. Jedynie działaczom w w/w stowarzyszeniach nie podoba
się przekształcenie PZD. Działaczom tym nie podoba się zapis w projekcie ustawy działkowej o
wymaganej frekwencji na walnych zebraniach w ogrodach, podczas których działkowcy mają
dokonać wyboru podmiotu zarządzającego ogrodem. Innymi słowy nie godzą się z podstawowymi
zasadami demokracji, które wymagają większości głosów „za" niż „przeciw".
Szanowni Panowie Przewodniczący
Mnie jako działkowcowi i wszystkim działkowcom, którzy szanują prawo zależy na tym, aby nasz
obywatelski projekt ustawy został uchwalony jako prawo. Pod tym projektem podpisało się ponad
924 tysiące obywateli popierających nasze oczekiwania. Ten projekt został przyjęty przez posłów

Sejmu RP . Dlaczego stowarzyszenia ogrodowe inne niż PZD nie opracowały własnego projektu i
nie złożyły go w Sejmie RP. Nawet zastanawiać się nie trzeba, odpowiedź jest jedna - ten projekt
poza członkami tych stowarzyszeń nie uzyskałby żadnego poparcia działkowców - członków PZD.
Znamiennym dla w/w stowarzyszeń i innych osób jest to, że dla uzasadnienia swoich uwag i
poprawek do nowej ustawy działkowej, posługują się kłamstwem, szkalowaniem Polskiego
Związku Działkowców, czyli nas wszystkich działkowców w Polsce, którzy przestrzegamy prawa
obowiązującego w rodzinnych ogrodach działkowych. Przekazuję niniejszą opinię we własnym
imieniu oraz wszystkich działkowców w moim ogrodzie, gdyż mnie o to prosili. Z niecierpliwością
czekamy na szybkie uchwalenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wierzymy, że dniem
21 stycznia 2014 r. będziemy nadal mieć swoje ogrody i działki, do których zachowamy wszystkie
dotychczasowe prawa nabyte.
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