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Członkowie Polskiego Związku Działkowców uczestniczący w Walnym Zebraniu 
Sprawozdawczym Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Konopnickiej w Białymstoku 
ul. Maczka 1 zapoznali się z projektami ustaw o ogrodach działkowych opracowanymi i 
przedłożonymi w Sejmie przez ugrupowania parlamentarne: Platformy Obywatelskiej, 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Solidarnej Polski oraz z projektem ustawy, złożonym w 
dniu 5 lutego przez pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej z ponad 924 tys. 
podpisów poparcia pod tym projektem przez Polaków, działkowców i innych obywateli 
naszego kraju. 
Po zapoznaniu się z propozycjami projektów nowej ustawy o ogrodach działkowych 
przygotowanymi przez posłów stwierdzamy, że zawarte tam zapisy (zwłaszcza w projekcie 
PO i SP) zmierzają do likwidacji ogrodów oraz bezdusznego postępowania z działkowcami. 
Dowodem na to jest - jak donosi prasa (np. Metro w dniu 24.04 br. o sposobie likwidacji 
ogrodu i sposobu postępowania z działkowcami z Huty Warszawa). 

Komunalizacja struktur ogrodowych oraz wygaszenie wieczystego użytkowania 
gruntów, które przez wiele lat budowały pokolenia działkowców, często za ostatnie 
zaoszczędzone pieniądze, ciężką własną pracą odbieramy jako nieetyczne i bezprawne. 
Podobnie za bezprawne, niezgodne z Konstytucją RP uważamy pozbawienie nas i naszych 
ogrodów ochrony prawnej, wygaszenie użytkowania wieczystego lub zwykłego gruntów oraz 
ustawowej likwidacji organizacji, która została powołana do ochrony interesów działkowców i 
ich rodzin. Chcecie zabrać nam, tej nagorzej sytuowanej grupie ludzi ostatnie miejsca, w 
których możemy wypocząć i wyprodukować warzywa i owoce tak ważne w budżetach 
naszych rodzin. 
Nie zgadzamy się z propozycjami posłów z ugrupowań parlamentarnych, które zgłosiły 
własne propozycje jakby chcieli tym wykazać, że wiedzą lepiej co jest nam potrzebne. Czy 
nie sądzicie, że my sami wiemy to lepiej?. Prosimy jednocześnie o dogłębne zapoznanie się 
z projektem inicjatywy ustawodawczej To w nim, my działkowcy przedstawiliśmy co nie 
będzie nam przeszkadzało, a jednocześnie uwzględniliśmy wszystkie uwagi Trybunału 
Konstytucyjnego. Jeśli już tak chcecie „zrobić nam dobrze" - jak twierdzicie - to przekażcie 
nam działki na własność, choćby np. przez zasiedzenie oraz za doprowadzenie do oaz 
zieleni otrzymanych chaszczy i odłogów, czasami terenów po wysypiskach. 
W załączeniu lista uczestników Walnego zebrania ROD im. Marii Konopnickiej w 
Białymstoku. 

Otrzymują: 

1. Pan Donald Tusk - Prezes Rady Ministrów; 

2. Marszałek Sejmu RP - Ewa Kopacz; 

3. Kluby Parlamentarne PO, SLD, PSL, SP i Ruch Palikota; 

4. Rada Krajowa PZD; 


