
Rezolucja 
poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych 

ogrodach dzialkowych kierowana 
do Marszalka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 

przez uczestnikow zgromadzenia publicznego w Szczecinie 
w dniu 5 czerwca 2013 roku. 

Uczestniczac w zgromadzeniu publicznym pod Urz^dem Marszalka 
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego wyrazamy zdecydowane poparcie 
dla projektu ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych, zgloszonego 
przez Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej do Marszalka 
Sejmu. 

Wyrazamy dezaprobat^ dla poselskiego projektu ustawy o ogrodach 
dzialkowych autorstwa poslow Platformy Obywatelskiej. 

Zestawienie tych dwoch projektow, w sposob jednoznaczny 
przechyla szal^ na korzysc projektu obywatelskiego. Jest to projekt 
zrodzony u dzialkowcow, ludzi ktorzy znaj^ istot^ ogrodnictwa 
dzialkowego i ktorym ta ustawa ma w przyszlosci sluzyc. Projekt 
obywatelski kontynuuje dorobek i tradycj^ dzialkowcow polskich 
i jednoczesnie wprowadza zmiany narzucone wyrokiem Trybunalu 
Konstytucyjnego. 

Obywatelski projekt powinien bye kanw^, na ktorej opierac si^ 
b^dzie caly ustroj ogrodnictwa dzialkowego w przyszlosci. 

Zniszczenie wszystkiego, likwidacja organizacji PZD, przej^cie 
maj^tku przez Pahstwo i samorz^dy oraz zaczynanie od podstaw, 
w oparciu o bilateralne umowy stowarzyszenia z wlascicielem gruntu, 
niesie za sob^ zagrozenie, ze z tego zburzonego gmachu nie uda si^ 
stworzyc nawet najmniejszej konstrukcji. 

Proponowana przez projekt PO droga jest nie do zaakceptowania. 



Apelujemy uroczyscie do Pani Marszalek Sejmu oraz poslow 
podkomisji i komisji sejmowych, zwi^anych z przygotowaniem przyszlej 
ustawy, o wzi^cie pod uwag^ glosu tych, ktorym ta ustawa ma sluzyc. 

Ma ta ustawa bye dobra. Dziaikowcy d^z^ do tego by znalezc 
kompromis. 

Zachowajmy to, co bylo i jest na dzisiaj dobre. 
Zachowajmy organizacji dzialkowcow i jej struktury, poprawmy to 

CO wymaga lepszego jej funkcjonowania. 
Pochylmy si^ nad wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego 

i wyeHminujmy te przepisy, ktore zostaly zaskarzone, ale nie robmy 
rewolucji, bo kazda rewolucja niesie za sob^ ofiary. Oby t^ ofiar^ nie stali 
si^ sami dziaikowcy, wbrew intencji, ktora przyswiecala inicjatorom zmian. 

Dzisiaj nie mozna pozwolic na ruin^, po to aby zaczynac wszystko 
od pocz^tku. Jest to droga donik^d. 

Rozbicie totalne struktur grozi chaosem. 
Prawo powinno sluzyc stabilizacji, dlatego nalezy projekt 

obywatelski przyj^c w procedowaniu jako zasadniczy. Jego konstrukcja 
prawna godzi wymagania wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z tradycj^ 
i dorobkiem spolecznego ruchu dzialkowcow. 

Zachowajmy organizacji Polskiego Zwi^ku Dzialkowcow i jego 
prawa, zrownajmy je z wszystkimi prawami innych podmiotow 
prowadz^cych ogrody dzialkowe, a nie b^dzie wtedy mowy o monopolu, 
ktory tak cz^sto zarzuca si^ dzisiaj PZD. 

Pozostawmy swobod^ przynaleznosci i decyzji o strukturach samym 
dzialkowcom. 

Wezmy pod uwag^ glosy dzialkowcow w sprawie poparcia 
Obywatelskiego Projektu Ustawy. 

Podpisy 163 uczestnikow zgromadzenia 


