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My delegaci Konf-erencji sprawoz:dawczej Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego

,,Podzamcze" w Walbrzychu jednogloSnie sprzeciwiamy sig uchwaleniu przez Sejm

RP projektu ustawy o ogrodach dzialkowych z,,loz.onego w dniu 22 marca 2013r.

prze'zposlow z Klubu Parlarnentarnego PO.
Projekt tej ustawy jest wyrnierzony przeciwko nam dzialkowcom, poniewaz-

podstawowym jego zalozeniern jest l ikwidacja Polskiego /.wi4zku Dz-ialkowcow.

nacjonal izac. ia jego majatku, a nie ochrorLa naszych praw.
Likwidacja naszego 7.wi4z. l<u . icst . icdnoczesnic odebranicm nam wszystkich

dotychczasowych praw z proste.i prz.yczyny: nie na Zwt4z.ku - nie ma'2adnych praw.

Projekt ustawy zlo2ony przez grupg poslow PO potwierd'za w sposob cz.ytelny, 2.e

poslowie ci  d4z4 do:
odebrania nam dotychczasowych praw poprzez z.awlaszczenre gruntu

i wlasnoSci maj4tku na dz.ialkach,
oclebrania nam prawa do bez.cz.yns'zowego korzystania z gruntow ogrodow

stanowi4cych wlasnoSc gmin lub skarbu panstwa,

skomunalizowania lub znacjonaliztowania nasze,i wlasno$ci na dz-ialkach oraz

infrastruktury w ogrodach sluz4ccj do wspolnego korzystania i obci4zenia nas

oplatami 'za korzystanie z te.j infrastruktury,
nacjonalizacji rnaj4tku Polskiego i1wi4zku\)zialkorvcow w tyrn nasze budynki,

Srodki na rachunkach bankowych a nawet ruchotnoSci jak kosiarki  i  inne

urz,qdzenia sluzqce ogrodom,
ulatwienia warunl<ow lil<widac.ii olgrodow dzialkorvycl-r na dou'olne cele,

pozbawienia ochrony prawncj dzialkowcow z tych ogrodow, do ktorych rnaj4

roszczenra inne osoby, poniewa:z zaklada sig likwidacjg tych ogrodow w

okresie 2latbez odszkodowan dla dzialkowcow.
W taki spos6b poslowie PO, autorzy projektu ustawy chcE zrealizowai publicznie

gloszone obietnice, ze dzialkowcow nie skrzywdz4, 2,e odda.j4 dzialki w rqce

dzialkowcow.
Ponadto rnaj4c lojalne wobec siebie rnedia nie przestaj4 uskuteczniai medialnej

nagonki przeciwko Polskiemu 7.wi4z.l<o'wi Dzialkowcow i manipuluj4 Swiadornosciq

nie tylko dzialkowcow, twierdz.4c 2e to 
'frybunal Konstytucyjny nakaz.al l ikwidacjq



Polskiego Zwiyzku I)zi allcowcow.
Jest to oczywiste klamstu,o, poniewaz'fi 'ybunal Konstytucyjny nie na\<azal likwidac.ii
naszego Zwr4zku, bo takiego prawa nie posiada.

Stanowczo sprzecirviamy sig inicjatywie poslow z Klubu Parlarnentarnego PO
i nie godzimy siQ na uchwalenie prawa, ktore ma roz.brc nasze dotychczasowe
struktury organizacyjne, czyli zrujnowac wszystko co do tcj pory dobrze natn sluzy
I zmvszac do tworzenia wszystkiego od pocz4tku.
lJchwalenie projektu PO aznaczaloby dla nas nie tylko pocz4tek konca wielu
ogrodow dzialkowych w' kraju, gdy| talc2e zlarnanre konstytucy.jnych gwarancji
iwolnoSci obywatelskich t j .  prawa do ochrony wlasnosci ipraw rr iaj4tkowych, praw
nabytych i wolno6c t'zrz.es,2/.ania siE.

Domagamy sig, aby Sejm RP uchwalil nas7. obywatelski projekt ustawy
o rodzinnych ogrodach d:zialkowych. 1'en projekt zapewnia nam ci4glosc korzystania
z dotychczasowych prav/ zwiqzanych z korzystaniem z dzialek. Nasz4 wol4 .iest
pozostanie w jednosci w Polskirn Zwt4zku Dziaikowcow, poniewa2 zjednani w nim
czujerny sig bezpteczn.ie przed wszelkirn\ zagro2eniarni z,niany przepisow
i wprowadzenia restryl(cyjnych dla nas rozwtEz.an.
Dzigki Zwtqzl<owi realizu.j.-y siq w naszyrx panstwie jal<o spoleczenstwo
obywatelskie i niech tal< pozostanie. 

' l 'al<ich roz,wiEzan nie tna w projekcie grupy
poslow PO, co oznaczlr, '2.c projekt 1.en otwiera drogq do l ikwidacj i  ogrodow
dzialkowych na rozne, nie tyl l<o pr.rbl iczne, cele. Wowczas z. mil ionow4
spolecznosci4 dzialkowc<iw nikt siE nie bEdzie hcz.yl ,  poniewaz nic bqdzie rniala ona
reprezentanta i obroncy s;r,voich praw.

W naszyur projekcie uwzglgdniliSrny, zgodnie z. wyrokiern 1-rybunalu
Konstytucyjnego, rnozliu,osi prowadzenia rodzinnych ogrodow dziaikowych prz.e7.
inne podmioty, jesli bgdzie taka wola wigkszoSci dzialkowcow.
Ten zapis w naszym projekcie oddaje kwestig wyboru podmiotu prowadz4cego ogrod
dzialkowy w rgce dzialko'wcow. To rny dzialkowcy chcerny sarni decydowai o tym
kto bgdzie zarz4dzal ogrodarni.
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