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My, Pracownicy Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowcow zwracamy

się z prośbą do Pana Prezydenta w imieniu swoim jak i wszystkich działkowców tutejszego

Okręgu o Pańską interwencję w naszej obronie jak i obronie polskiego ruchu działkowego.

Po zapoznaniu się z projektem ustawy o ogrodach działkowych złożonym w sejmie

ptzęz Platformę Obywatelską jesteśmy wstrząśnięci przedstawionymi tam rozwiązantami,

poniewaz zal<ładają one odebranie działkowcom dotychczasowych praw do gruntu, na którym

zorganizowane są rodzinne ogrody działkowe, zal<ładają nacjonalizację własności budynków,

infrastruktury w ogrodach oraz środków na rachunkach bankowychposzczególnych ogrodów.

Na majątek ten działkowcy cięzko pracowali i niejednokrotnie tworzyli go pracą własnych

rąk. W wielu ptzypadkach była to ciężka praca polegająca na rekultywacji terenów

zdegradowanych, tak aby mogły one ponownie słuzyć społeczeństwu. Projekt zal<łada także

komunalizację prywatnej własności na dzińkach, takiej jak nasadzęn|a czy altaŃi.

Ponadto akt ten zakŁada tŃże znaczne zwiększęnie obciążei ftnansowych z ĘĄułu

uzytkowania dziaŁki w ogrodzie działkowym poprzęz wprowadzenie odpłatnej dzietżav,ry czy

tóżnego rodzaju podatków, co dla wielu działkowców użytkujących działki w naszym okręgu

jest nie do przyjęci a z uwagi na często bardzo niski status majątkowy tych osób.

My jako pracownicy Okręgowego Zatządu wiemy najlepiej, jak bardzo Polski

Zwązek Działkowców jest potrzebny działkowcom dlatego nie mozemy się pogodzić z

proponowaną likwidacjątej pozarządowej organizacji. Likwidacjataka spowoduje całkowite

rozdrobnienie środowiska działkowców, co umożliwi sukcesywne likwidowanie ogrodów.

Jako pracownicy, ale także jako osoby prywatne, wielokrotnie ttczestniczyliśmy i

uczestniczymy nadal w zyciu poszczególnych ogrodów z naszego okręgu, występując w

imieniu działkowców, dbając o ich interesy. Likwidacja Polskiego Związku Działkowców a



więc także okręgoweg o Zarządu w Szczecinie doprowadzi do tego, ze ogrody zostaną

pozbawione profesjonalnej pomocy ogrodniczej, księgowej, plawnej czy inwestycyjnej,

ponadto społecznicy i działkowcy naszęgo okręgu także zadają pylania, co dalej

będzie z nami, pracownikami okręgowego zarządu polskiego zvłiązku Działkowców, po

ewentualnym wejściu w zycie projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Po i

likwidacji Polskiego Związku Działkowców. Także i my z wielkimi obawami patrzymy w

przyszłaśó,gdyz projekt Po nie wskazuje, co się znami stanie, czy zostarlie nam zapewnione

dalszę zatrudnienie w związku z ptzejęciem ptzez Skarb Państwa całego majątku Polskiego

Związku Działkowc ów, czy może jednak powiększymy i tak rosnącą w zastraszającYm

tempie strefę bezrobocia w Polsce. Prosimy zatęm Pana Prczydenta jako pracownicY

polskiego ZwtązkuDziałkowców o interwencję u Prezesa Rady Ministrów oraz wŚród posłów

i senatorów w naszej sprawie i w interesie naszych rodzin.

Apelujemy także do PanaPrezydenta, aby w przypadku wejścia w zycie najgorszego z

możliwych scenariuszy dla działkowców czyli uchwa\enia przez sejm projektu ustawy o

ogrodach działkowych autorstwa PO, o zastosowanie wszelkich przysłuchujących Panu

prerogatyw ptzewtdztanych w Konstytucji RP, aby uniemozliwić wprowadzenie do polskiego

obiegu prawnego tych jakze szkodliwychi sptzecznych z wolą miliona Polaków razwiązań,


