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Dot.: nowej ustawy o ogrodach dzialkowych w Polsce 

SZANOWNY PANIE PRZEWODNICZACY 

"Platforma Obywatelska jest partly rozs^dku, umiaru, centrum, a nie szalehstw i 

skrajnosci", jak mowi Pan Wladyslaw Bartoszewski 

„Juz od 12 lat Platforma Obywatelska wyzwala pozytywn^ energi^ 

Polakow. Ta energia, to efekt ci^zkiej pracy kazdej Polki i kazdego Polaka. To 

ona stala si^ kolem zamachowym polskiego dynamicznego rozwoju, budz^cego 

obecnie w swiecie szacunek i podziw. Nie ma tworczego spoieczenstwa bez 

aktywnych obywateli. Platforma Obywatelska krok po kroku buduje sprawne 

panstwo. Ten wysilek opiera si^ na dwoch wartosciach: stuzbie i solidarnosci. 

Po pierwsze: to panstwo ma sJuzyc obywatelowi, a nie obywatel panstwu. Po 

drugie: warunkiem dobrobytu nas, zyj^cych tu i teraz, jak i naszych dzieci, dzis 

bardziej ufnie spogl^daj^cych w przyszlosc, jest wi^cej, a nie mniej spotecznej 

solidarnosci. Nie ma dobrobytu bez solidarnosci. Naszym niezmiennym celem 

pozostaje poprawa jakosci zycia kazdej polskiej rodziny, systematyczne 

podnoszenie komfortu zycia kazdej Polki i kazdego Polaka. Razem, dzieh po 

dniu, chcemy budowac Polsk^, ktora jest naszym wspolnym domem. Domem, 

w ktorym kazdy znajduje swoje miejsce". 

Okr^gowy Zarz^d Polskiego Zwi^zku Dziaikowcow w Szczecinie, 

niepokojony bardzo licznymi pytaniami od swoich cztonkow, o los nowej 

ustawy o ogrodach w Polsce, oraz bior^c pod uwag? odpowiedzialnosc ci^z^c^ 



na strukturach Zwi^zku, kieruje na Pana Przewodnicz^cego r^ce prosb? 

szczecinskich dziaikowcow o jak najszybsze zatwierdzenie projektu ustawy. 

Milion dziaikowcow chce zachowac nasze dotychczasowe prawa i miejsce. 

SZANOWNY PANIE PRZEWODNICZACY 

Wedlug badan CBOS w 2012 r polscy dzialkowcy otrzymali 88% 

poparcia spoieczenstwa polskiego, ktore potwierdza, ze ogrody dzialkowe ŝ  

potrzebne w Polsce a zwlaszcza w miastach. Nie tylko spoleczenstwo polskie 

ma tak^ opini?, uwazamy, ze Politycy tez maj^ takie same zdanie. 

W miesi^cach od Lipca br. wypowiedzi Politykow uspakajaty nas 

dziaikowcow, ze nam nic si^ zlego nie stanie i nie b^dziemy skrzywdzeni. 

Propozycje PO do ustawy o ogrodach dzialkowych w znacznej ilosci 

punktow nie odpowiada rozwojowi ogrodow - np. umowa maksymalna na okres 

25 lat, prowadzenie inwestycji, oplata za cz^sc wspolna, na ktorej ŝ  wykonane 

instalacje wodne i elektryczne zbudowane za srodki fmansowe dziaikowcow, 

czyli dodatkowy podatek za wlasne wykonane instalacje itd. 

Zlozony do Sejmu RP dobry obywatelski projekt ustawy o rodzinnych 

ogrodach dzialkowych, jest kompletny i uwzgl^dnia rozwoj ogrodow, ktore 

b^d^ shizyc nast^pnym pokoleniom i zashiguje na realizacj? w Sejmie. Projekt 

ten spelnia wszystkie zalecenia wynikaj^ce z wyroku Trybunahi 

Konstytucyjnego. Ponadto zachowuje prawa nabyte dziaikowcow, oraz 

uwzgl^dnia prawa wtascicieH gruntow. 

W podanych powyzej szczytnych celach Platformy Obywatelskiej, to my 

dzialkowcy wpisujemy si? w podan^ tresc polityczn^, jako rodzina dzialkowa i 

zwracamy si? z prosb^ o powazne potraktowanie naszej propozycji nowej 

ustawy o ogrodach w tresci jak zostala przedstawiona. 

My dzialkowcy maj^c dhigoletnie doswiadczenie i znaj^cy potrzeby 

naszych dziaikowcow - stawiamy wniosek o potraktowanie nas bez „szaleristw i 

skrajnosci". 



SZANOWNY PANIE PRZEWODNICZACY 

Pozostalo juz tylko niecate 13 miesi^cy. Jest potrzeba dynamicznego 

dziatania ustawodawczego. 

Dzialkowcy chc^ miec wlasn^ organizacj?, chcq miec prawa 

gwarantowane przez ustawy i doskonale wiedz^, ze niektorym odpowiadaloby 

przekroczenie tych 18 miesi?cy licz^c od wyroku. Nasz projekt wprowadza 

wiele nowych rozwiazan, ktore dostosowuja przepisy do wytycznych Trybunatu 

w zakresie pluralizmu, wolnosci zrzeszania, oraz uwzgl?dnienia praw wlasnosci 

gruntow, poszanowania praw nabytych miliona dzialkowych rodzin. 

Maiac swiadomosc i ciazaca odpowiedzialnosc za swoich czlonkow nie 

mozemy dopuscic do wygaszenia praw dziaikowcow. 

W swietle powyzszego zwracamy si? do Pana Przewodnicz^cego Klubu 

PO o mozliwie szybkie przyst^pienie do prac nad projektem ustawy o ogrodach, 

na CO oczekuj^ dzialkowcy z okr?gu szczecihskiego. 

Z wyrazami powazania pozostaje 


