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Stanowisko 

Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „ZDROWIE" w Kamiennej Górze w sprawie funkcjonowania 

ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców 

Zebrani na wspólnym posiedzeniu członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji 
Rozjemczej ROD „Zdrowie" w Kamiennej Górze w dniu 3 stycznia 2013 roku wyrazili 
wspólne stanowisko, co do stanu obecnego i przyszłego ogrodnictwa i ogrodów działkowych 
oraz możliwości zrzeszania się w Polskim Związku Działkowym. My działkowcy jesteśmy 
rozczarowani i zawiedzeni sytuacją, w jakiej znalazła się milionowa rodzina działkowców 
po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Drugim zaniepokojeniem są znane nam dwa 
projekty poselskie - Projekt Solidarnej Polski i Projekt Platformy Obywatelskiej. 
W projektach tych zakłada się utratę wcześniej nabytych praw, których gwarantuje nam 
dotychczasowa ustawa. Wprowadzenie opłat z tytułu dzierżawy, zarządzania, podatków 
i innych dodatkowych kosztów, którymi będą obciążeni ewentualni, szczęśliwcy użytkownicy 
działek w przyszłości doprowadzą do pozostawienia swego dorobku przez działkowców 
ze względów finansowych (w wielu przypadkach tym osobom nie starcza nawet na lekarstwa, 
a co dopiero na zwiększone opłaty). Nie zgadzamy się na proponowaną w tych dwóch 
projektach nacjonalizację przez działkowców wyprowadzonego majątku (jest to jawna 
kradzież w imię przyszłego tworzonego prawa). Nie zgadzamy się na pozbawienie nas 
działkowców możliwości swobodnego zrzeszania się i tworzenia struktur włącznie 
ze strukturami na poziomie krajowym. Uważamy, że będąc obywatelami wolnego 
i demokratycznego państwa powinniśmy być chronieni przez Konstytucję, która nie tylko 
nakłada obowiązki, ale chroni również prawa (w szczególności najsłabsze grupy). 

My działkowcy ROD „Zdrowie" w Kamiennej Górze w pełni popieramy obywatelski 
projekt ustawy o ogrodach działkowych i uważamy, że gdy ten projekt stanie się ustawą 
będziemy mogli spokojnie uprawiać działki, a ludzie zwłaszcza w podeszłym wieku będą 
mogli w sposób naturalny dbać o swoje zdrowie i poprzez czynne spędzanie czasu realizować 
się i być użytecznym dla dobra swojej rodziny, swojego miasta (dbając o zielone płuca 
miasta), a także dla całego kraju (paradoksalnie zmniejszając wydatki państwa na leczenie). 
Projekt ten daje nam możliwość swobodnego zrzeszania się, tworzenia związków, a w nim 
odpowiednich struktur bez żadnych ograniczeń. Chcemy, aby PZD, który jest i był do dzisiaj 
przewodnikiem i strażnikiem spokoju, gwarantem użytkowania działek oraz samo 
decydowania o ogrodzie i jego strukturach, pozostał na dalsze lata tak jak jest to zawarte 
w obywatelskim projekcie ustawy. 



Piszemy to w imieniu wszystkich działkowców naszego ogrodu, mając za sobą 
poparcie wyrażone w obywatelskim projekcie, pod którym tylko w naszym ogrodzie 
złożonych zostało ponad tysiąc podpisów. 

Zwracamy się do Pani Marszałek, a za Pani kierownictwem do wszystkich Posłów 
o poparcie w Sejmie w trakcie uchwalania tej ustawy (obywatelskiego projektu), gdyż 
w przeciwnym razie wyrządzą Oni krzywdę kilku milionom osób i aby Wasze sumienia 
w przyszłości były spokojne. 

Z poważaniem działkowcy ROD „Zdrowie w Kamiennej Górze 

Do wiadomości: 
1. a/a 
2. Wszystkie Kluby Poselskie Sejmu RP 
3. Kraj owa Rada Warszawa 
4. Okręgowy Zarząd Szczano Zdrój 

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY 

"MtUowie." 
ul.Magazynowa, Skr.pocrt.71 

5 8 - 4 0 0 Kamienna Góra 
NIP 614-149-52-48 KRS 0000293886 

PRZEWODNICZĄCY 


