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Okrqgowy Zarzqd

Folskiego Zwiazku Dziatkowcdw

List otwarty

Zarzqd RoD,'| \ lad Widawq" we wroclawiu w dniu 30.0L.2013 r. na poszerzonyrn posiedzeniu, po
zapoznaniu sig z projektami ustaw sejmowych o Rodzinnych ogrodach Dziafkowych, przedstawionych
przez Flatforrnq Obywatelskq, Solidarnq Polskq i Komitet Inicjatywy Ustawodawczej pZD, dckonal analizy
i oceny w/w prajektdw i stwierdza co nastqpuje:

I' Projekt P0. Partia PO po og{oszeniu wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.07.201? r. gfosita,
ie nie pozwoli zrobii krzywdy dziaikowcom. Rzeczywistoii okaeala siq inna. projekt ustawy o Rod
opracowilny pod kierownictwem posfa Stanisiawa Huskowskiego {Wroclaw}, pocl naciskiem firm
deweloperskich dqiy do l ikwidacji  ogroddw dziatkowych i opanowania grunt6w. Swiadczq o tym
nastqpujqce fakty:

w'ygaszenie praw dziatkowcdw do terendw {uiytkowanie wieczyste, zwykle i zast4pienie ich
oclpiatnymi umowami o charakterze czasowym maksymalnie 25 lat{ pkt 13 i40},
nacjonal izacja I u b ko mu n al izacja i nfrastruktury ogrodowej,
l ikwidacja pozarzqdowej organizacji  i  przejqcie jej majqtku przez pafsrwo {pkt 40 i41},
l ikwidacja samorzqdowejorganizacji  dziaikowcdw (pkt 1.J., 1"5, 23, 14, 3g),
podporlqdkowanie podmiotow rar:qdzajqcych ogrodem wla$cicielowiterendw {pkt J.4, L5,
?3,, 24,39),
m'ciliwodi rozwiqzywania przez w{adciciela terenu umowy na prowad:enie ogrodu ipkt 14,
1 q , l

mrriliwo$i przejqcia zarzqdzania ogrodem bezpo$rednlo przez wla$ciciela terenu (pkt 15),
brak realnych mechanizm6w chrcniqcych ogrody przed l ikwidacjq {pkt 3gi,
natoienie na dziaikawcdw optat za kcr:ystanie e terendw ustalonych w oparciu o rynkowq
wartoSd {pkt 1_9),
podatki za altany i budynki na terenie ogrodu {pkt 19 i Zgg},
odebranie daialkowcom dotychczasawych bezterminowych optat praw do dziatki {pkt 1l},
un,acrne ograniczenie do wymiaru altany Z0 m2 {pkt 3f, 7}, i  zakaz trwalego pclqczenia
z gruntem ipkt 32, 7i,
finansowe podporr4dkowanie terenu po likwidacji ogrodu ze irodkdw drialkowcdw {pkt z5}.
!V roedziale 6 jest napisane ,, l ikwiduje sig pZD,, {pkt 40}.
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Z maiqtku PZD tworey sig fundus: ogrodowy (pkt 41). Likwidacja.pZD to skandal, to rozb6j w biaty
dziefr' PZD to sita i obrona dziatkowc6w. PZD istnieje ponad 110lat cieszqcy siq duiym poparciem
dziatkowc6r,v.

Reasumujqr: Trybunal Konstytucyjny wydal wyrok, a Platforma obywatelska egzekucjg. p0 dziafa wg
przeslania zb6jnickiego ,,co jest twoje, to jest moje, co jest moje to nie twoje", czfonkowie Zarzqdu
zdecydowanie protestujq tre$citakiej ustawy sejmowej o ogrodach dziatkowych. Dlaezego pO ma dla
dzialkowcdr,v tak mato szacunku.
Szanowni P;l6stwo nie 16bcie wielkiej polityki wokdf ogroddw dziafkowych. Likwidacja ogrod6w nie
przyczyni siq o zaiegnanie kryzysu gospodarczego Polski. Podejmujcie ustawy o likwidacji bezrobocia
kt6re obecnie stanowi 73 a/o, ti.2,5 mln ludzi. W obecnej chwili na likwidacjq bezrobocia nie ma szans
i  nadzie i .

Negatywnie oceniamy projekt ustawy sejmowej o ogrodach przedstawiony przez Solidarnq polskq
aktorstwa posla Andrzeja Derq. Ten projekt ju2 r.az byt przedstawiony na Sejmie, kt6ry zostal
odrzucony po pierwszym czytaniu, prowadzi on do rikwidacji ogrod6w.

Wg naszej opinii najlepszy jest projekt obywatelskiej ustawy o ROD, opracowan y przez Komitet
Inicjatywy Ustawodawczej PZD. Cieszy siq on duiym poparciem spolecznym o czym (wiadczy iloi(
podpisdw obywateli Folski. {wg Gazety Wyborczej z dnia 9.01.2013 r zebrano jui 600 tys, podpis6w
popierajqcych ten projekt).
Ten projekt rcpartY jest na wieloletnich do$wiadczeniach, z my(lq o ludziach biednych i starybh
(emeryci, rernci(ci i bezrobotni) kt6rych nie stai na wczasy zagraniczne a wotny czas spqdzajq na
swoich dziatlkach. Ten projekt realizuje wyrok Trybunalu Konstytucyjnego bez szkody dla
dzialkowcdur.
Panie i Panowie Marszalek Sejmu i Senatu oraz posfowie i senatorowie nie pozw6lcie niszczyd
ogroddw, ktr5re powstaty na gruzach, wysypiskach imieci, polderach i ugorach. na terenach byiych
poligon6w rarojskowych oraz zrekultywowanych hatdach kopalnianych i hutniczych dziqki ciqikiej
i ofiarnej prarcy dziatkowc6w przy nie matych kosztach finansowych, za co z gory dziqkujemy.
Dziatkowcy l,rochaiq swoje ogrody. Nie rzucim ziemi skqd nasz r6d ..,
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Otrzymali: Marrszalek Sejmu iSenatu, premier Rzqdu
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