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OkrqgowyZarzqd
Folskiego
ZwiazkuDziatkowcdw
Listotwarty
ZarzqdRoD,'|\lad
Widawq"we wroclawiuw dniu30.0L.2013
r. na poszerzonyrn
posiedzeniu,
po
zapoznaniu
sigz projektamiustawsejmowycho Rodzinnych
ogrodachDziafkowych,
przedstawionych
przezFlatforrnqObywatelskq,
SolidarnqPolskqi KomitetInicjatywyUstawodawczej
pZD,dckonalanalizy
i ocenyw/w prajektdwi stwierdzaco nastqpuje:
I'

ProjektP0. PartiaPOpo og{oszeniu
wyrokuTrybunaluKonstytucyjnego
z dnia 11.07.201?
r. gfosita,
ie nie pozwolizrobii krzywdydziaikowcom.
Rzeczywistoii
okaealasiq inna.projektustawyo Rod
opracowilnypod kierownictwemposfaStanisiawa
Huskowskiego
firm
{Wroclaw},poclnaciskiem
deweloperskich
dqiy do likwidacji
ogroddwdziatkowych
i opanowania
grunt6w.Swiadczq
o tym
nastqpujqce
fakty:
w'ygaszenie
praw dziatkowcdw
do terendw{uiytkowaniewieczyste,
zwyklei zast4pienie
ich
oclpiatnymi
umowamio charakterze
czasowym
maksymalnie
25 lat{pkt 13 i40},
nacjonal
izacjaIub komunalizacjainfrastrukturyogrodowej,
likwidacja
pozarzqdowej
organizacji
jej majqtkuprzezpafsrwo{pkt40 i41},
i przejqcie
likwidacja
samorzqdowejorganizacji
dziaikowcdw
(pkt 1.J.,
1"5,23,14,3g),
podporlqdkowanie
podmiotowrar:qdzajqcych
ogrodemwla$cicielowiterendw
{pkt J.4,L5,
?3,,24,39),
m'ciliwodirozwiqzywania
przezw{adciciela
terenuumowyna prowad:enieogroduipkt 14,
1q,l

mrriliwo$iprzejqciazarzqdzania
ogrodembezpo$rednlo
przezwla$ciciela
terenu(pkt 15),
brakrealnychmechanizm6w
chrcniqcych
przed
ogrody
likwidacjq
{pkt3gi,
natoieniena dziaikawcdw
optatza kcr:ystanie
e terendwustalonych
w oparciuo rynkowq
wartoSd{pkt 1_9),
podatkizaaltanyi budynkina terenieogrodu{pkt 19 i Zgg},
odebraniedaialkowcom
dotychczasawych
bezterminowych
optatpraw do dziatki{pkt 1l},
un,acrne
ograniczenie
do wymiarualtanyZ0 m2{pkt3f, 7}, i zakaztrwalegopclqczenia
z gruntemipkt 32,7i,
finansowepodporr4dkowanie
terenupo likwidacjiogroduze irodkdw drialkowcdw{pkt z5}.
!V roedziale
6 jest napisane
sig pZD,,{pkt40}.
,,likwiduje

Z maiqtkuPZDtworeysigfundus:ogrodowy(pkt41).Likwidacja.pZD
to skandal,to rozb6jw biaty
dziefr'PZDto sitai obronadziatkowc6w.
PZDistniejeponad110lat cieszqcy
siqduiym poparciem
dziatkowc6r,v.
Reasumujqr:
TrybunalKonstytucyjny
wydalwyrok,a Platformaobywatelskaegzekucjg.
p0 dziafawg
przeslania
zb6jnickiego
,,cojest twoje,to jest moje,co jest mojeto nietwoje", czfonkowieZarzqdu
zdecydowanie
protestujqtre$citakiejustawysejmowejo ogrodachdziatkowych.
pO ma dla
Dlaezego
dzialkowcdr,v
tak matoszacunku.
SzanowniP;l6stwonie 16bciewielkiejpolitykiwokdfogroddwdziafkowych.
Likwidacja
ogrod6wnie
przyczyni
siq o zaiegnaniekryzysugospodarczego
Polski.Podejmujcie
ustawyo likwidacjibezrobocia
kt6reobecniestanowi73 a/o,
ti.2,5 mln ludzi.W obecnejchwili na likwidacjqbezrobocia
nie ma szans
i nadziei.
il.

Negatywnieoceniamyprojektustawysejmowejo ogrodachprzedstawiony
polskq
przezSolidarnq
aktorstwaposlaAndrzejaDerq.Ten projektju2 r.azbyt przedstawionyna Sejmie,kt6ry zostal
odrzuconypo pierwszymczytaniu,prowadzion do rikwidacjiogrod6w.

1il. Wg naszejopiniinajlepszy
jest projektobywatelskiej
ustawyo ROD,opracowan
y przezKomitet

InicjatywyUstawodawczej
PZD.Cieszysiqon duiym poparciemspolecznym
o czym(wiadczyiloi(
podpisdwobywateliFolski.{wgGazetyWyborczejz dnia9.01.2013r zebranojui 600tys,podpis6w
popierajqcych
ten projekt).
jest na wieloletnichdo$wiadczeniach,
Ten projektrcpartY
z my(lqo ludziachbiednychi starybh
(emeryci,rernci(ci
i bezrobotni)kt6rychnie stai na wczasyzagraniczne
a wotnyczasspqdzajq
na
swoichdziatlkach.
TenprojektrealizujewyrokTrybunaluKonstytucyjnego
bezszkodydla
dzialkowcdur.
Paniei PanowieMarszalekSejmui Senatuorazposfowiei senatorowienie pozw6lcieniszczyd
ogroddw,ktr5repowstatyna gruzach,wysypiskach
imieci, polderachi ugorach.na terenachbyiych
poligon6wrarojskowych
orazzrekultywowanych
hatdachkopalnianych
i hutniczych
dziqkiciqikiej
i ofiarnejprarcydziatkowc6wprzy nie matychkosztachfinansowych,za co z gorydziqkujemy.
Dziatkowcy
l,rochaiq
swojeogrody.Nierzucimziemiskqdnaszr6d ..,
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Otrzymali:
Marrszalek
SejmuiSenatu,premierRzqdu
pO,
RP,Pnewodniczqcy
klub6wparlamentarnych:
polska
PlS,PSl,SLD,RuchPalikota,
Solidarna

