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Kiedy został ogłoszony wyrok Trybunału Korrstytucyjnego w sprawie ustawy o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych partie polityczne głosami swoich członków i posłów ogłosiły, że nie
pozwolą aby działkowcom stała się krzywda. Solidarna Polska i Platforma Obywatelska
ogłaszając projekty i propozycje odkryły jednak swoje oblicze, zmlerzając w konsekwencji
do likwidacji ruchu działkowego i ogrodow w Polsce. Pokazali, że działkowcy to |udzię z
którymi nie nalezy się liczyć. Podobny wniosek szykuje Prawo i Sprawiedliwość. Najbardziej
zaniepokoiły nas rozwlązanla przygotowane plzez ugrupowanie polityczne Pani Poseł -
Platformę Obywatelską. Po zapoznaniu się z propozycjami opracowanymi przez zespół Posła
Stanisława Huskowskiego budzą one nasz niepokój zakładając znaeząeę ograniczenie, a

wręcz odebranie praw działkowcom, Cry Pan oTaz pozostali Posłowie Platformy
Obywatelskiej planuje całkowitą zagładę ogrodów i działkowców. Propozycje posłów Pani
partii są szkodliwe społecznie. Nie mamy złudzeń, ze likwidacja i nacjonalizacja naszego
majątku to Wasz cel. Pozbawięnie nas wszystkiego jest Waszym dązeniem, a nie ochroną
naszych praw. Nie kto inny tylko Pani przywodca Premier, pół roku temu mówił w mediach,
żę działkowcom nie stanie się krzywda, a tymczasem posłowie Klubu Plattbrmy
Obywatelskiej planują całkowitą zagładę ogrodów i działkowców. Propozycje, które
przygotowuje poseł Stanisław Hustkowski w dalszej perspektywie prowadzić będą wręcz do
likwidacji ogrodów działkowych w Polsce. Jak Parri reprezentująca wyborców Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego także dz|ałkowców będzie głosować? Jak się Pani zachowa wobec
nas działkorł,ców? Nauczeni doświadczeniarni historii walki o swoje prawa stwierdzamy, ze
nie mozemy dzisia.j pozwolić sobie na pozostawienie decyz.li w sprawie przyszłości
działkowców, ogrodów działkowych i całego ruchu ogrodowego politykom. To przecież
politycy, posługując się dyspozycyjnością organów Państwa doprowadzili do zaskarżęnia
artykułów ustawy, a następnie stwierdzenia ich niekonstytucyjności orzęczeniem Trybunału.
Wnosimy o przeciwdziałanie zakusom politykierów i środowiskom wrogo nastawionym do
rtłclr działkorvego w naszym kraju i pomoc w utrzymaniu naszych praw nabytych.
Domagamy się aby praca nad projektami nowej ustawy uwzględniała Obywatelski Projekt
Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych opracowany i wniesiony do Sejmu ptzęz
działkowców. Zabezpiecza on istnienie ogrodów l pozwala na dalszy rozwoj ogrodnictwa
działkowego w Polsce. Uwzględnia zmlany o jakie wskazał Trybunał Konstytucyjny.
Apelujemy do Pani i Posłów VII kadencji wywodzących się z Platformy Obywatelskiej
abyście Ąednoczyli się porrad podziałami partyjnymi i wspólnie zadbali o naszę ogrody,
poprzęz pomyślne procedowanie nad Obywatelskim Projektem Ustawy o Rodzinnych



Ogrodach Działkowych. Domagamy się aby go Pani poparła. Uwazanry, że Pani
reprezentując wyborców zachodniopomorskich, którymi są tez działkowcy ma chronić naszę
prawa głosując zanaszym projektem. Nie zgadzamy się na eksperymenty prawne z ustawami.
Z przykrością konstatujemy, że przez takie działania Platforma Obywatelska, której Pani jest
członkiem, reprezentantem, traci swój kapitał polityczny i sympatie wśród działkowców.
Tego wszystkiego nie mozna Iekceważyc. My na pewno o Pani i pozostałych posłach
Platformy Obywatelskiej Województwa Zachodniopomorskiego nie zapomnimy w roku
wyborów. Mozecie na nas liczyć, zrobimy wszystko aby nie zapomnieć o Waszym stosunku
do nas. Będziemy pamiętać.

Licząc na pełne zrozumienie problemv z Wrazami szacunku działkowcy:
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