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Marszałek Sejmu RP 
Pani 
Ewa Kopacz 

My, działkowcy oraz mieszkańcy Żar, Tuplic, Gozdnicy, Małomic i Nowogrodu 
Bobrzańskiego, pragniemy wyrazić naszą opinię na temat projektu ustawy o ogrodach 
działkowych, jaki w dniu 23 sierpnia 2012 r. został w Sejmie złożony przez „Solidarną Polskę". 

Niniejszym stanowiskiem przyłączamy się do licznych wypowiedzi stwierdzających, że 
jest to projekt szkodliwy i solidaryzujemy się z takim zdaniem działkowców. 

Projekt ten, autorstwa pana posła Andrzeja Dery, jest najmniej oczekiwaną przez 
działkowców propozycją, ponieważ nie tylko nie rozwiązuje problemów ogrodów działkowych, 
ale wręcz występuje przeciwko nim. 

Szkodliwość tego projektu widzimy w takich zapisach, jak nacjonalizacja majątku PZD, 
likwidacja PZD, wprowadzenie wyłącznie wspólnot ogrodowych oraz zamiar pozbawienia 
działkowców dotychczasowych praw i podporządkowanie ogrodów gminom. 

Za szczególnie niebezpieczne rozwiązanie uznajemy widoczny zamysł pozbawienia 
działkowców samorządnej organizacji, obciążenie ich dodatkowymi kosztami i wreszcie 
odebranie im wspólnego majątku, jaki został wypracowany w ciągu kilkudziesięciu lat 
funkcjonowania ogrodnictwa działkowego. 

Zaproponowane w projekcie „Solidarnej Polski" rozwiązania przeczą zasadom 
funkcjonowania ogrodnictwa działkowego, burzą dotychczasowe osiągnięcia, a przez to 
prowadzą do utraty dorobku pokoleń. Są zaprzeczeniem idei ogrodnictwa działkowego, którym 
się szczycimy, pozostają także w sprzeczności z pojęciem demokracji oraz zasadami 
społeczeństwa obywatelskiego, 

Z tego powodu podzielamy powszechny pogląd, że projekt „Solidarnej Polski" jest 
projektem ustawy dla bogatych, bo przeciętnego działkowca nie będzie stać na utrzymanie 
działki obciążonej tyloma dodatkowymi opłatami. Uważamy też, że jest to projekt, w którym 
wizja przyszłości ogrodnictwa działkowego w Polsce jest diametralnie różną od wizji, jaką w tej 
kwestii posiadają działkowcy. 

Uważamy ponadto, że powierzenie panu posłowi Derze mandatu parlamentarzysty nie 
upoważnia go jeszcze do postępowania wbrew społeczeństwu, a taką przecież częścią 
społeczeństwa są działkowcy. 

Stanowczo nie zgadzamy się z propozycjami ujętymi w projekcie ustawy „Solidarnej 
Polski" i wnosimy o ponowne odrzucenie go w pierwszym czytaniu - tak, jak to się stało w 
roku 2009, kiedy projekt ten był już prezentowany. 

W imieniu działkowców uczestniczących w spotkaniu -

członkowie kolegium prezesów ROD zZar, Tuplic, Gozdnicy, 
Małomic i Nowogrodu Bobrzańskiego 
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