
Wałbrzych, dnia 22 października 2012r. 
Emil Barnakiewicz 
działkowiec 
z Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„Podzamcze" w Wałbrzychu. 

Pani Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu RP 

Jestem członkiem Polskiego Związku działkowców przeszło 30 lat, tj. od momentu 
powołania do życia mojego Ogrodu. Byłem jednym spośród kilkuset działkowców budujących ten 
Ogród od podstaw, ponieważ gmina Wałbrzych przeznaczyła na nasz Ogród zdegradowany 
ekologicznie i przez nikogo niechciany blisko 100 hektarowy teren. Ciężko pracowaliśmy aby 
z tego ugoru stworzyć piękną oazę zieleni dla 40 tysięcy mieszkańców dzielnicy Podzamcze, 
sąsiadującej z naszym Ogrodem. Wielkim wparciem finansowym w budowie naszego Ogrodu był i 
jest nasz Polski Związek Działkowców. Dzięki temu wyposażyliśmy Ogród w niezbędną 
infrastrukturę i nie tylko. Sami działkowcy nie podołaliby z własnych pieniędzy sfinansować tak 
dużej inwestycji. 

Dzisiaj w obliczu niekorzystnego dla nas działkowców wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 11 lipca 2012 r. przyszło nam obawiać się, że utracimy wszystko: ogrody, działki a w 
najlepszym przypadku utracimy prawa, które nabyliśmy dzięki ustawie o rodzinnych ogrodach 
działkowych z 2005 r. Tak wynika z projektu ustawy o ogrodach działkowych złożonego w Sejmie 
RP przez parlamentarzystów Solidarnej Polski. Ten projekt, wbrew nazwie „Solidarna Polska", nie 
ma nic wspólnego z solidarnością z działkowcami. Ten projekt to zamach na polskie ogrodnictwo 
działkowe, na ponad milion polskich rodzin działkowców. Zapisy zawarte w tym projekcie 
pozwalają gminom likwidować ogrody działkowe i przeznaczać ich tereny do sprzedaży na 
dowolne cele. Gminy poprawiłyby sobie swoją sytuację finansową, spłaciłyby kredyty w bankach, a 
na terenie naszych ogrodów rozkwitałby interes komercji. Takiej przyszłości nie chcą działkowcy. 
Tak chce Solidarna Polska! 

Dlatego popieram w całości obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych, który w dniu 6 października 2012 r. został przyjęty przez X Nadzwyczajny Zjazd 
Delegatów Polskiego Związku Działkowców. Projekt ten zapewnia działkowcom korzystanie 
z dotychczasowych praw i spokojne korzystanie z działek. Projekt ten opracowali działkowcy i ja 
też uczestniczyłem w konsultacjach tego projektu. W mojej ocenie dokument ten uwzględnia 
wszystkie wskazania wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. 
a przede wszystkim uwzględnia oczekiwania działkowców. 
Nie chcę ja, ani działkowcy z którymi znam się od ponad 30 lat, aby ktoś za nas i bez nas „dbał" 
o stworzenie prawa o ogrodach działkowych. Jestem członkiem Polskiego Związku działkowców i 
chcę nim dalej być. Tak chcą działkowcy z ROD „Podzamcze" w Wałbrzychu a jest na 2500 
członków. Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych daje nam swobodę w 
zrzeszaniu się, jest także gwarancją, że nasze ogrody będą dalej rodzinne, bo przejmą je po nas 
nasze dzieci. 

Wierzę, i obym się nie mylił, że Pani Marszałek wesprze nasz obywatelski projekt ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych. Będzie on niebawem złożony w Sejmie RP. Bardzo chciałbym 
doczekać się sprawiedliwości dla działkowców w postaci uchwalonego obywatelskiego projektu 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

/-/ Emil Barnakiewicz 

Do wiadomości 
Okręgowy Zarząd Sudecki PZD 
w Szczawnie Zdroju. 



Krajowa Rada PZD 
w Warszawie. 


