
STANOWISKO UCZESTNIKÓW POSIEDZENIA 
PREZYDIUM OKRĘGOWEGO ZARZĄDU 

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW W LEGNICY 
z dnia 30 października 2012 r. 

w sprawie projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych skierowane do 
MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 

Szanowna Pani Marszałek 

Działkowcy, ich reprezentanci organów i struktur organizacji okręgu 
legnickiego po zapoznaniu się z treścią pisma Szanownej Pani Marszałek 
skierowanego do Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu 
Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych Pana Bartłomieja Piecha informując, 
że zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej pod 
względem formalnym posiada braki i nie spełnia wymogu określonego w art. 118 
ust.3 ustawy zasadniczej, nic podzielają stanowiska. W naszej ocenie i mamy prawo 
nie zgodzić się z tą tezą, ponieważ proponowane rozwiązania prawne w projekcie 
obywatelskim są bardzo szczegółowo wyartykułowane a w uzasadnieniu 
przedłożonego projektu są wręcz precyzyjne i z wielką starannością zredagowane, 
co jest wynikiem wiedzy prawniczej autorów projektu, z którymi trudno jest 
polemizować. Argumenty, które podnoszone w piśmie Pani Marszałek, nie 
przekonują nas. Dlatego sądzimy, że na działkowcach wywierana jest presja czasu. 
Prosimy wybaczyć, ale odnosimy wrażenie, że nie liczą się poglądy, opinie oraz 
oczekiwania członków Polskiego Związku Działkowców, lecz górę bierze polityka, 
w którą wciągani są działkowcy. Nie kierujemy się intuicją lecz faktami i rozwojem 
sytuacji oraz zdarzeniami w wyniku działań politycznych ugrupowań prawicowych 
prowadzonych od 23 lat przeciwko organizacji. Trudno jest zrozumieć, że żądanie 
uzupełnienia braków nie zostało skierowane pod adresem autorów projektu 
Solidarnej Polski? To ugrupowanie, którego założyciele wywodzą się z Prawa i 
Sprawiedliwości konsekwentnie realizują cel, a mianowicie „unicestwić" Polski 
Związek Działkowców. Jest niesprawiedliwe i niezgodne z zasadami Państwa 
prawa, by obywatele RP, których treścią życia na dobre i |na złe czasy w jakich 
przyszło żyć, stracą to, co stworzyli będąc młodymi a na starość zmuszeni zostaną 
po sobie posprzątać, przepraszając» że byli działkowcami, prosić o wybaczenie 
rządzących, że potrafili zagospodarować porzucone i zdegradowane grunty. W tym 
miejscu pragniemy przypomnieć, że z woli działkowców, za ich przyzwoleniem i 
przy wsparciu wolnych związków zawodowych Sejm uchwalił ustawę z dnia 6 maja 
1981 r, na mocy, której powołano Polski Związek Działkowców. To ponad 31 lat 
temu przepisy ustawy "matki" a następnie ustawy 8 lipca 2005 r. stworzone zostały 
podstawy dla funkcjonowania i rozwoju ogrodnictwa działkowego. 



Apelujemy do Pani Marszałek, Marszałka Senatu, Posłów RP, do 
Premiera Rządu a za Jego pośrednictwem do Ministrów Konstytucyjnych, aby 
projekt obywatelski dobrze wyprofilowany i zwarty pod względem prawnym, 
zgodny z Konstytucją RP był przedłożony pod obrady Polskiego Parlamentu. 
Prosimy, niech emocje nie będą szybsze od refleksji, gdyż naprawianie krzywd 
będzie trudne a szukanie w przyszłości winnych za popełnione błędy kolejny 
raz nie będzie miało znaczenia dla obecnego pokolenia działkowców i ich 
następców. 

Z upoważnienia 

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy 
Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
Przewod/iiczącego Okręgowej Komisji Rozjemczej 

Legnica, 30 października 2012 r. 


