PODZIEKOWANIE
Prezydium Kraj owej Rady Polskiego zwiqzl(u Dzialkowc6w
zq wsparcieproj ektu obywatelskiego
ustawy o rodzinnychogrodach dzialkowych
Prezydium Krajowej Rady PZD sklada podziEkowania wszystkim
dzialkowcom oraz strukturom samorzqdowym rodzinnych ogrod6w
dzialkowych i okrEgowych zaurzqd6wza dotychczasowe wsparcie udzielone
obywatelskiemu projektowi ustawy o rodzinnych ogrodachdzialkolvych' Dzigki
- zarowno w okresie zbietanta
ogromnej skali poparcia oruz aktywno6ci
podpis6wpod projektem,jak i podczasjego promocji oraz prac legislacyjnych
to
ksrtah przyszlej ustawy bqdzie oparty o projekt obywatelski' Stalo sig
calego
mozliwe wskutek zdecydowanej postalvy i jednoznacznegostanowiska
do posl6w
srodowiska dzialkowc6w. Tysi4ce apeli, petycji i wystqpiefi
pikiety i
wszystkich ugrupowaf parlamentarnych oraz Premiera, a takae
manifestacje na terenie calego kraju przehamalyw koricu op6r parti\ rzqdzqcei'
wlasny
kt6ra sprzeciwiala sig dotqd projektowi obyrvatelskiemu i forsowala
tego
szkodliwy projekt - powszechnieodrzucanyprzez dzialkowc6w' Zmiana
jego spotkania
stanowiska zostalapotwierdzonaprzez samegoPremierapodczas
z w ar szawskimidzialkowcami.
jedno6ci
Z satysfakcj4mo2emy dzi6 stwierdzi6, 2e dzigki determinacjii
projektu
polskich dzialkowc6w unikngliSmy wielu zagrohehwynikaj4cych z
-letniego
ustawy autorstwa PO, kt6re mogty unicestwi6 dorobek ponad 115
naszych
ruchu ogrodnictwa dzialkowego w Polsce. Zdecydowana obrona
najwazniejszychwartoSci prryczynila sig do odparciapr6by:
. odebraniadzialkowcomich praw do dzialek;

o

grunt6w
odebrania dzialkowcom prawa do bezczynszowegokorzystania z
zaiEtych pod ogrodYdzialkowe;
komunalizacji lub nacjonalizacji prywatnej wlasno6ci dzialkowc6w do

.

majqtku zrajduj4cego siEna dz\alkach;
likwidacji silnej og6lnopolskiej orgarizacji broni4cej prawa dzialkowc6w

o

oraz istnienia ogro d6w dziatkowych;
nacjonali zacjtmajqtku likwidowanej organizacii polskich dzialkowc6w;

o

slu2qcej dziatkowcom w
komunalizaci\ tub nacjonalizacji infrastruktury

O

a
o

ogrodachorazwprowadzeniaodplatnoScizajejkorzystanie;
teren6w;
calkowitego podporz4dkowaniaogrod6w wlascicielom
liber alizacji warunkow likwidacj i ogrod6w ;
z ogrod6w objqtych
pozbawienia ochrony prawnej dzialkowc6w
iagu 2 laLb ez odszkodowari'
r oszc zeniamrp oprzez ichl ikwi dacjQw przec

i
przedstawione osi4gniEcia moge dzi| by6 powodem satysfakcji
przez dzialkowc6w w walce o
dowodem na sluszros6 racji przedstawianych
kraju. Nie moZemyjednak uzrra6'
przyszlok6ogrod6w dzialkolvych w naszym
projekt ustawy w calosci odpowiada
2e przyjgty przez PodkomisjE Sejmowq
poprawki sa wrQcz sprzeczne z
oczekiwaniom dzialkowc6w. Niekt6re
pfzez niemal milion
podstawo}Vymi za\oken\ami projektu podpisanego
dziatania dzialkowej
obywateli. Dlatego vznalqc, 2e dotychczasowe
ptzyszlo{tci ogrod6w dzialkowych'
spolecmoSci, zdeterminowanej w obronie
zaprzestaddalszych wysilk6w'
przyniosty juz dz\Swymierny efekl, nie mozemy
prawa' na kt6re czekaiq polscy
by doprowadzi6 do uchwalenia dobrego
dzialkowcY.
ZtychwzglEd6wPrezydiumKrajowejRadyPZDapelujeoda|szq
ju2 powstalego projektu' wsp6lnie mozemy
aktywnos6 na rzecz poprawy
o prawa i interesy dzialkowc6w i ich
uzyska6 jeszczelepszeefekty. Powalczmy
byty nadal miejscem wypoczynku i
rodzin. Wspolnie zadbaimy, aby ogrody
dla przyszlychpokolerl'
rekreacji polskich todzini by zostaty zachowane

PRE,ZYDIUMKRAJOWEJRADY
POLSKIEGO ZWT4y'KUDZIALKOWCOW

41,."1+g

G **1..
" g
Warszawa,dnia 3 I liPca 20I3r'

*

^

\nor,

1

r

-. *9

.9.r )

?

