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My,czlonkowie Polskiego Zwiqzlnr Dzialkowcdw - dzialkowr))r R*t**o

Ogrodu Deialkowego ,,Podzamcze" w tffalbrzychu,niniejsrym APEIL,EIVI rnrracamy sip
do Pani MARSZALEK,aby dla bezpieczefstwa dzialkowcow i tr.rn'alto,$ci ogrod6w
dzialkowych jak najszybciej zakoficzyd legistacyjne procedowanie i rmhwalenie nowej
ustawy o ogrodach deialkowych, :

Z ularaniem i szacunkiem odbieramy bezpo$rednie spotkanie PREZESA
RADY MIMSTROW RP - Pana IIONALDA TUSKA z dzialkorvcami mazowieckimi
na terenie ROD o,Waszyngton* w Wamzawie i zloton4 deklaracjE w lii$cie do dziatkow-
c6w,kt6ry zostal zamieszczony w gazecie ,,Super Express" z dnia 2013-06-20,

Jako dzialkowcy z satysfakcjq przyjgli$my r6wniet wiadomo:lfli,rn wyjazdowe
posiedzenie Nadzwyczajnej Podkornisji Sejmu - rozpatrujacej projel{y ustaw dotyczq-
cych rodzinnych ogrod6w dzialkowych - odbylo siq w licz4cym ponad 85 lat
ROD ,,Rakowiec" \il Y/arszawie pod kierownic'fwem przewodniczqcelgo Podkomisji -
PogIaBARTOSZA KOWNACKIIiGO

S4 to wydarzenia historyczne i stanowi4 wzy';r do na(ladowania dla tz4dr.qcych
Paristwem i Post6w nowe prawo. BEdqc w ogrrdach,na.orclmie mogli zoba-
cz,ydjak wiele pracy wlozyty pokolania dzialkowc6w i jak wiele pra$y' oraz po$wigcenia
wkladajq, dzialkowcy w biezqpe utrzymanie ogrod6w,kt6re stanowiq dlta nich wartodd
bezcennq

Dialog i bezpo$rednie rozmowy oparte na argumentach zaintrr,esowanych stron -
sq najlepszymi doradcami w podejmowarriu najwazniejpzrych decy4ji,, Iloluje to na
optymistyczne spojrzenie w przryszlo$i,dajqc gwarancjg dalszego funkcjonowania oraz
rozwoju ogrodnictwa dzialkowego w Polsce.

Wyrazamy zadowolenie,2n wiodqcpn projektem w pracrich pdkomisji sejnno-
wej stal sig oblnvatelski projelt o rodzinnych ogrodach dzialkowyoh,zlloiony do laski
marszalkowskiej pvezKornitet lnicjatywy Ustawodawczej,kt6ry zosftfi opracowany
prrez Srodowisko dzi*lkowcow. TreSci zapis6w projekfiu ustawy sq zgrdni z wyrokiem
Trybunalu Konsertucyj nego i Konstytucj4 Rp.
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Gwarantuje on:
* 2 - - ,

- poszanowanie praw nabyrych prczdzialkowcow / nie mozemy r4odziit1sig,by paristwoodebralo milionom potskiitr d*,n prar;;;l": y oparciu o przeprs:y usrawy/;' zaohowanie wlasnosci dzialkowcdw do ,,ou#.n i naniesiefr nio"ir*.,.;- odszkodowania za naniesienia i o*uGfiill prawo do dzialki zanrirennej,prey liwi-daCji OgfOdU; 
. , 

'. - ---'='rs \r'ro4'Prawo qo qAail<r Zarni'ennej,pf,y l
- zachowanie doffchczasowego charakteru dzialki jako $wiadczenia sor:jalnego - temusluzry zwolnienie z c4rnszd* a"i"" t*,vn r iiau*o*,- pehq swobodg wwzartia sig - o9 {".yqii aziltkowc6w na poziomie ogrod6w .*leirc1,bgdzie,cay pozostanq w og6lnopolrki"i;g*iil"5i,rry ut*offiiot*ro* stowarryszeni*- samor?4dnodi dzialkowc6w w 

""*fz""i" 
ogroaami'- rtr*rfirzeniia ogrodowejakkazde inne stowanzyslenil maje qodlegad nu&"**i wladzp"nii"^vch;ale nie byiubezwlasnowolnione i podporzqdkow;n" *1"*"i.ierowi gd;;;rd".

SZANOWNA PAI{I IvIAR.SZALEK

Likwidacja Polskiego Zwi+zfru Dzia&owcdwjaka jest zapisana w projekcie
ustawylo i w projekcie ustawy SF, prowadzi urprost ao fimiaa.ji zawartych um6wna uzytkowanie wieczyste gn:nt6w,lct6re to umoivy s4 ponvierdzone w lbrmie aktunoJarialnego ory ypit"q tego pnawa do ksiggi wiLzystej /obecnie,zgodrrie z ustawq
z dnia 8 lipca 2005r-o rod powyisze grunty pr4y.nalezne rq n" terenie polski dopffi/.

Poslowie tych2n partii nie chcq przyja{ do wiadomoici tresci opinii pierwszeio
hezesa Sqdu Najwyzszego,z h6tej wyniks,ee wyrok Trybunafu Konstyturcyjnego nie
nakazuj e likwidacj i PZD..
Dla nas dzialkowcdw,a z*lrazumwyborc6w - takie uporczywe stanowisko, posl6w,
kt6t y tworzq obowiqzuj+ce prawo -jest niezrozumiale.

&unty z mocy nvorzonej nowej ustawy o ogrodach dzialkowych,po likwidacji
PZD'majq byd przekazane wl#cicielom,tj, gminom,skarbowi PanJtura tEdt prywai-
nym wladcicielorn. W praktyce oznaa?ato,odebranie dzialkowcom dotyc,hczasowych
praw do dzialek i n_r1wa do bezczynszowego korzystania z teren6w stanovri4cych-
wtrasno$C gminy lub Paisnva Ponarlto :nie bgd4 wla$cicielami altan,nasadzreri i n"ni"-
siefi na dzialkach. Nast4pi upafrstwowienie infrastruktwy / nacjonalizacja i komunali-
rasia maj4tku w)pracowane go przez,pokolenia dzialkowc6w w ogroOactV - za korzys-
tanie z niego dzialkowcy maj+ placii cu,)msz wla$cicielowi gruntul

Stowarryszenia ogrod6w dzialkowych hd4 mogly ubiegac sig o za,warcie umowy
dzierzawy z wlafcicielem gnmtu. Dzier2awca gnrrtu ,ib*ra""ty bgdzie do zaplaty
urn6wionego czyriszu.
Takiemu rozwiqzaniu j estedmy zdecydowanie przeciwni.
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I .Prezydent RP - Bronislaw Komorowski
2.Prezes Rady Minisfr6w RP - Donald Tusk
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Gtoszenie tezprzez;;J41oi$rt6w ustaw - posl6w po i posr6,w sp o ichniby korrystnyrn to=.oiquaniu dra &iat*owco*:r"*aia sie z prawdqJest to chwyt populisrycao-marripur-.Viry"t*i"y 
" 

ari"lfio*r;;iiZwiqzkiernchce sig rozprawii w sposdb orr".foy ii*orrreT*yr4_y neczywistosr;i,w oparciu
;irffi",-i,ff :?"Sfi K-Fdotw-,,onilioicowar*'ri;i'un*',ogrdi,o

SZA}IOWNA PA}II MAR$ZAI.EK
Jako mieszkancy miasta walbrzycha"tak; driutrko*.y z tego miasta doskonalepamigtamy populistycane obietnice i deklalcjr oourruyt idl;;*tk6u,i ich rodzinptry likwidacji koqalni wggla kamierutego. ropot i^, ouvrigzyt.zlilnvidrowanokopalnie,powstafy biedaszyby stynne na cary laaj i garopuiqce bezrobocier.

*ft:l_t" 1e 
srtuacja spolecano-gospodlrcza Polski,brak realnych pemspekryw na

JeJ poprawq powoduje dalsze ucieczki przed grozbQ lb6s*" i wykiucze:niia spolecrre-go'w poszukiwant-u.pllcy i lepszych w*uoko* rryri" -*ys"zaiijqludzir: rnlodzi,
lnfksztalceni,przedsiqbiorczy i prasowici do pansrw Unii ii*ope3"rlii":.
54 to fakty bardzo smutne,ale prawdziwe i powinny by6 przedmiotem glElbokich
przemy$ I efi prrnz po I ityk6w.

Dlatego zdecydowanie przeciwsttrwiarny siE nieprzemydlanym decy:zjom,by
rodzinne ogrody dziatkowe i dzialkowcy lazisznm w PZDnie poOzielili krsu
g6rnik6w i ich rodzin ze dikwidowanych Dolnodlqskich Kopalni Wggla X.amiennego,

S.Prezes Pm- Eugeniusz Kondraclki U^:.,*.;**.-64n."*-J*-
6.Prezes OZSPZD w Szczaw{rie Zdroju-Wincenty Kultk ,4*y M+^*{e v<lt
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