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Milion rodzin polskich działkowców z nadzieją odlicza dni, które pozostały 
do dnia, w którym nowa ustawa działkowa powinna wejść w życie. Z jakimi 
przeszkodami, trudem oraz w niezmiernie uciążliwych warunkach medialnej 
nagonki na ogrody wzmagali się działkowcy, aby doprowadzić do przyjęcia w dniu 
22 listopada 2013 r. przez Sejm obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych - dzisiaj wiedzą wszyscy, wie społeczeństwo, posłowie, 
senatorowie a także media. Nikt, poza nieliczną grupą przeciwników nowej ustawy 
działkowej, nie kwestionuje dzisiaj potrzeby uchwalenia ustawy działkowej. 
Grupę tych przeciwników stanowią osoby, które zostały wydalone z Polskiego 
Związku Działkowców i pozbawione prawa użytkowania działek za rażące łamanie 
prawa związkowego. Grupy te obecnie „funkcjonują" w tzw. stowarzyszeniach 
działkowców z tym, że są oni jedynie reprezentantami swoich partykularnych 
interesów a nie interesów polskich działkowców i poza sobą nie mają żadnych innych 
działkowców w tychże stowarzyszeniach. 
Niektórzy spośród nich wykreowali sobie wizerunek osób publicznych, 
uczestniczących na posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, podczas których 
do końca zwalczali i zwalczają nadal słuszność obywatelskiej inicjatywy 
0 uchwalenia ustawy działkowej. Czynią w akcie desperacji wyłącznie we własnym 
interesie, ponieważ dążą do tego, aby w nowej ustawie działkowej znalazły się zapisy 
legalizujące ich domy mieszkalne wybudowane na działkach, których rozbiórkę 
nakazały właściwe organy nadzoru budowlanego. O tym wiedzą wszyscy działkowcy 
w Polsce i nie tylko działkowcy. 
Nie godząc się z faktem nieuwzględnienia przez ustawodawcę ich żądań w w/w 
zakresie, osoby te występują jako przedstawiciele tzw. stowarzyszeń działkowców 
1 zgłaszają fałszywe zarzuty i oskarżenia o charakterze kryminalnym pod adresem 
inicjatywy obywatelskiej i kierują je do różnych organów w tym do CBA. Informacje 
o tychże doniesieniach podchwycone zostały przez media ogólnopolskie, jako 
wiadomość związana z pracami Senatu. 

Panie Marszałku 
Są to wyjątkowo szkodliwe działania wymierzone przeciwko słusznym interesom 
miliona rodzin działkowców a także podważające powagę ustawodawcy. 
Działkowcy są zaniepokojeni aktywnością wymienionych wyżej „informatorów", 
ponieważ mają świadomość tego, że niezrównoważeni desperaci w obronie swojego 
bezprawia mają jeden cel - tj. doprowadzić do sytuacji powrotu ustawy do komisji 



sejmowych, co stanowi realne zagrożenie, że nowa ustawa działkowa nie zostanie 
uchwalona w terminie nakazanym prze Trybunał Konstytucyjny. 

Panie Marszałku 

Nie może być tak, aby przyszłość polskich działkowców i ogrodów była 
zagrożona na skutek kłamstw i bezpodstawnych oskarżeń pod adresem inicjatywy 
obywatelskiej przez grupę desperatów, którzy dla obrony własnego bezprawia są 
gotowi zniszczyć wszystko to co ma dobrze służyć polskim działkowcom i ich 
ogrodom. 
W związku z powyższym Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego 
Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju na żądanie i w imieniu działkowców 
wnosi o odrzucenie przez Senat wszystkich poprawek i zastrzeżeń, które mogą być 
zgłoszone do nowej ustawy działkowej przez osoby reprezentujące tzw. 
stowarzyszenia działkowców. 
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