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Pani EWA KOPACZ 
MARSZAŁEK SEJMU RP 

W a r s z a w a 

SZANOWNA PANI MARSZAŁEK ! 

My, członkowie Okręgowej Komisji Rozjemczej - społecznie działającego 
organu wybranego demokratycznie na Okręgowym Zjeździe Delegatów PZD w 
Szczawnie Zdroju zwracamy się do Pani Marszałek Sejmu RP z apelem w sprawie 
wniesionego projektu ustawy opracowanego przez Solidarną Polskę, a skierowanego do 
Laski Marszałkowskiej w dniu 23 sierpnia 2012. 

Po zapoznaniu się z zapisami wniesionej poselskiej inicjatywy ustawodawczej, 
stwierdzamy, że rozwiązania zawarte w projekcie są praktycznie tożsame z 
rozwiązaniami forsowanymi od wielu lat w istocie przez autora - Pana Posła Andrzeja 
Derę - poprzednio Posła PiS, obecnie Solidarnej Polski. 

Do obecnie złożonego projektu wprowadzono minimalne korekty, pozostawiając 
bez zmian strategię działania z roku 2009, odrzuconego przez Sejm RP poprzedniej 
kadencji w pierwszym czytaniu,uznając go za niekonstytucyjny. 

Zapisy projektu ustawy zawierają destrukcyjne efekty uporczywości i 
antys o Udarystyczne 

oblicze,tj: 
- Przyjęto metodę ustanowienia prawa bez jakichkolwiek konsultacji społecznych z 

zainteresowanymi działkowcami skupionymi w ogólnopolskiej samodzielnej i 
samorządnej organizacji społecznej jaką jest Polski Związek Działkowców. 

- Likwidacja PZD i przejęcie jego praw majątkowych przez Skarb Państwa. 
- Nacjonalizacja zgromadzonych na działkach wartości majątkowych wypracowanych 

przez 
pokolenia działkowców. 

- Podporządkowanie ogrodów działkowych samorządom gmin,celem rozbicia ruchu 
ogrodnictwa działkowego,a w konsekwencji likwidacja dotychczasowego modelu 

ogrodnictwa działkowego w Polsce. 
- Pozbawienie działkowców dotychczasowych praw. 

- Projektodawcy wracają do pomysłu,by gwarancją ustawową -działka ogrodowa 
miała powierzchnię użytkową od 600 m2 do 1500 m2.Komu na tym zapisie ustawowym 
tak bardzo zależy i dlaczego? 

- Oparcie na zasadzie CHAOSU funkcjonowania systemu zarządzania ogrodami 
działkowymi, jako obiektami użyteczności publicznej. 

- Wprowadzenie takich mechanizmów i obciążeń finansowych, by najsłabsza grupa 
ekonomiczna działkowców nie była w stanie użytkować działek i dobrowolnie je 



SZANOWNA PANI MARSZAŁEK ! 

Okręgowa Komisja Rozjemcza stoi na stanowisku, że projekt złożony przez 
Posłów Solidarnej Polski jest wybitnie szkodliwy dla działkowców ROD oraz 
lokalnej społeczności. Projekt dzieli działkowców na właścicieli i dzierżawców, 
różnicując uprawnienia ich praw. Taki podział stanowi naruszenie praw 
konstytucyjnych wynikających z Art.32 ust.2 Konstytucji RP - Nikt nie może być 
dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym - z 
jakiejkolwiek przyczyny. 

Z tych powodów bardzo prosimy, by użyła Pani wszelkich konstytucyjnych 
uprawnień jako MARSZAŁEK Sejmu RP,aby nie nastąpiło uchwalenie ustawy o 
ogrodach działkowych jako klasycznego bubla prawnego. 

Pamiętamy zapewnienia Pani Marszałek wypowiedziane po ogłoszeniu wyroku 
TK z dnia 11 lipca 2012r.,że działkowcom nie pozwoli zrobić krzywdy. 

Liczymy, że Pani Marszałek dotrzyma słowa i stanie w obronie przyszłości ruchu 
działkowego - posiadającego długą i piękną kartę dokonań na przestrzeni 120 lat na 
terenie Polski. 

Z wyrazami szacunku 

1/ I-I Stanisław Drabik 
2/ I-I Józef Grabek 
31 I-I Józef Kuriata 
4/ I-I Mirosław Głowiński 
5/ I-I Stanisław Hnatyszyn 
61 I-I Teresa Matyasik 
1! I-I Józef Pawlikowski 

Otrzymują : 
1 .Marszałek Senatu RP 
2.Prezes Rady Ministrów 
3.Przewodniczący Klubów Parlamentarnych Sejmu RP 
4.Komisja Ustawodawcza Sejmu RP 
5.Prezes Polskiego Związku Działkowców 
ó.Przewodniczący Krajowej Komisji Rozjemczej PZD 
7.Prezes Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie Zdroju 


