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APEL DZIAtKOWCOW OKR^GU SZCZECINSKIEGO W SPRAWIE PROJEKTU 
USTAWY 0 RODZINNYCH OGRODACH DZIAtKOWYCH ZtOZONEGO PRZEZ 

SOLIDARNAPOLSK^ 

IVIy dziatkowcy uczestnicz^cy w spotkaniu w sprawie obywatelskiego projektu ustawy 

przedstawionego przez Polski Zwiqzek Dziatkowcow w ROD Stoczniowiec w Szczecinie 

zwracamy si^ do Pani Marszatek Sejmu RP wyrazajqc nasze zaniepokojenie projektem ustawy 

0 rodzinnych ogrodach dziatkowych autorstwa Solidarnej Polski z dnia 23 lipca 2012 r. a 

skierowanego do Laski Marszatkowskiej w dniu 23 sierpnia 2012 r. Projekt ten jest niczym 

innym, jak odrzuconym 16 lipca 2009 r. w 

pierwszym czytaniu projektem ustawy przedstawionym przez PIS. Wprowadzone tam sq 

nieznaczne poprawki przez osoby nieznaj^ce si? na problematyce ogrodow dziatkowych. 

Zapisy tej poselskiej inicjatywy ustawodawczej budzq nasze daleko idqce wqtpliwosci 

CO do celu tego projektu. Rozwiazania tam proponowane nie stuzq rodzinnym ogrodom 

dziatkowym a wr^cz im szkodzq. Projekt juz w swoich podstawowych zatozeniach przeczy 

instytucji ogrodu dziatkowego jako podstawowej jednostki ROD poprzez zaproponowanie 

zwi^kszenia powierzchni dziatki nawet do 1500 m2 co moze prowadzic do naduzyc i 

powstawania osiedii mieszkaniowych na terenach ROD a nie dziatek rekreacyjnych. Nadto 

zapisy projektu dzielq dziatkowcow na dwie kategorie t j . wtascicieli i uzytkownikow co z kolei 

doprowadzi do marginalizacji ubogich uzytkownikow dziatek i sukcesywnego ich pozbawiania 

praw do dziatki. Nas, jak i miliony uzytkownikow dziatek te dwa pierwsze zapisy napawajq 

duzq obawq o przysztosc ogrodow dziatkowych. Kolejny zapis proponuje niemal petne 

podporzqdkowanie poszczegolnych ogrodow samorzqdom, ktore to miatyby decydowac o 



pozostawieniu lub likwidacji ogrodu. Daje si^ odczuc, ze intencjq niniejszego projektu jest 

dqzenie do przejQcia gruntow ogrodow dziadkowych na inne cele, a wiQC komercyjne. 

My dziatkowcy oceniajqc projekt ustawy przedstawiony przez posta Andrzeja Der^ z 

Solidarnej Polski stwierdzamy, ze jest on szkodliwy i niekorzystny dIa dziatkowcow, tamie 

wszelkie zasady samorzqdnosci, wolnosci zrzeszania si^ oraz prawa obywatelskie 

dziatkowcow. DIatego zwracamy si^ do Pani Marszatek Sejmu RP, aby podczas prac 

legislacyjnych nad nowq ustawq kierowata si^ Pani wraz z postami dobrem ponad miliona 

dziatkowcow i wnioskujemy o odrzucenie projektu ustawy Solidarnej Polski jako szkodliwego 

i sprze^znego z interesami dzjatkowcow i ich rodzin. 
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