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Szunowny Panie Premierze

Podpisani pod tym listem czlonkowie Polskieg

wybrani przez dzialkowc6w do organ6w terenowych

do Pana w sprawie dotycz1cej przyszlo6ci miliona

dzisiaj dziatl<t w rodzinnych ogrodach dzialkowych.

Wyrok Trybunalu Konst;rtucyjnego w

dzialkowych stworzyl zupelnie nowQ

uchwalenie nowej ustawy o ogrodach
przed 2t stycznia 201 4 r.

W Srodowisku dzialkowc6w

wlasnorgcrcLym podpisem

sytuacjg,
dzial

powstal projekt

924801 os6b r
obywatelskiego. Prawie milion os6b poparlo

w projekcie obywatelskim dlatego, 2e ten projekt

calo5ci wszystkie wymogi postawione przez Tryb
strony zachowuje prawa do dziaNki, jakie dzisiaj maiq

Tu2 po wyroku Trybunalu w lipcu 2012 r.
przeicigali sig w zapewnieniach, 2e nie dadzq nobi6

Jaka j est j ednak rzecrywisto6i?

Zalohenia do projektu ustawy o ogrodach dzialkowy

przez posl6w Platformy Obywatelskiej bulwers
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uchwalenie ustawy o proponowanej przez PO treSci w praktyce koniec
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Zwi1zltt Dzialkowc6w,
kraj owych, zwracamy sig

ich rodzin u4rtkujqcych

sprawie usta o rodzinnych
ewaL konieczne
kt6ra weszlaby

ogrodach
stalo sig
w Zycie

, kt6ry zostal
skal status

popaffy

projektu
prawne proponowane

jednej strony spelnia w
Konsfrtucyjny, z drugiej

dzialkowcy.

iciele partii politycznych
y dzialkowcom.

przedstawione publ icznie
q dzialkowc6w, bowiem



ogrod6w dzialkowych w Polsce. Taki bpdzie skut
wszystkich dotychczasowych praw do dziabki
komercyjnych zasad dotyczqcych grunt6w dzisiejs
Jest to mozliwe, bowiem w projekcie PO zaklada
Zwiqzku Dzialkowc6w, a w Slad za tym wy
dzialkowc6w do uzytkowanych dzialek i calych
przejgcia pelnego, niczym nie ograniczonego
zajmowanymi dzisiaj przez ogrody i w rezultacie
lrodla dochod6w.
Dzialkowcy nie majq zludzeh co do propozycji

Wraz w listach kierowanych do Pana Premiera. W
PO podstawowym zaLo2eniem jest likwidacja P
maj4tku, a nie ochrona praw dzialkowc6w. Posel
tych zaLohen, wypowiada siQ do medi6w i twi
zapowied zi P ana Premiera, Le trzeba,,odebrai przyw
Dzialkowc6w". Ponadto zalohenia byly preze
posiedzeniu Prezydium Klubu PO i nie bylo do
argumentem na zapisy o likwidacji PZD jest zdani
takhe innych, prezentuj4cych ten projekt w tereni
Kon s tytu cyj n e go, ktory nakazal taki e dzialania.

Panie Premierze
C"y Pan rzeczywiscie firmuje takie wypowiedzi
r6wniez posla Szejnfelda i innych? Przeciez jest
2adnym miejscu nie nakazat likwidacjiPZD, bo nie
zakwestionowal przepisy prawa, kt6re jego zdani
uprzywilej owaly tylko j ed nq organizacj g. Oczywi S
tego, ze wla6nie cala gra toczy siE o likwidacjp PZ
Pana partii nie zdajqsobie sprawy z tego,2e te klams
odpowiedniq reakcjg?

To jeszcze nie wszystko. Publikowanie takich
funduszu z majqtku likwidowanego pZD wp
rozbawienie, ale teL i w zadumE. Po pierwsze
wszystkie jednostki PZD gospodaruj4 siE niewielki
star czaj qna p ro wa dzenie dzial alnoS c i statuto we i
wychodz4 na zero. Majqtek Zwiqzku to infrastru

p ozb aw i e nia dzialko wc6w
wprowadzenia w pelni
h ogrod6w dzialkovvych.

sig rozwi qzanie Polskiego

by wszystkie prawa
iw. I to jest klucz do

wladztwa nad terenami
zynienia z tych grunt6w

6w Platformy, dajq temu
gotowywanym projekcie

D i nacjonalizacja j"go

wski, gl6wny animator

, 2e sq one w duchu
lej e Polskiemu Zwiqzkowi
towane dwukrotnie na
ch zastrze2eh. Koronnym

posla Huskowskiego (a
treS6 wyroku Trybunalu

posla Huskowskiego, ale
klamstwo! Trybunal w
takiego prawa! Trybunai

w spos6b nieuzasadniony
ie zdajemy sobie sprawQ z
ale ani Pan, ani poslowie

wa wywieraj4 wSr6d ludzi

zycji, jak utworzenie
wadza dzialkowc6w w
ie ma Zadnego maj4tku,
i Srodkami, kt6re ledwie
caty rok. Prawie wszyscy
ogrod6w, ktorej wartoSc



zgodnie z prawem finansowym trzeba ujqc w b
wruhenie. WartoSi ogrodzeri, sieci wodoci4go
dzialkowca, magazyn6w ze wszystkich blisko 5000
wysokq ale to nie jest maj4tek do tworzenia
najpierw nacjonalizacji i w rezultacie nie da siE g
jakiS fundusz. Natomiast zastanawiai4ce jest, ze taki
Platformy Obywatelskiej, bowiem w historii powoj
nacjonalizacjg - czy takie wzorce przyriwiecaj4posl

Panie Premierze
Nie ukrywamy, 2e jesterimy zbulwersowani tym
Platformy Obywatelskiej, szczegolnie posel H
zespolu opracowujqcy projekt ustawy o ogrodach
poslowie ,,ruszyli" w polskE i na telefon zwoluj
dzialkowc6w na spotkania, podczas kt6rych migdzy
pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinny
Twierdzq jakoby ludzie nie wiedzieli, pod czym si
arogancja i te slowa wywoluj4gwaltowne reakcje w
na tych spotkaniach. Swoj4 drogq ciekawe, czy posel
Premierowi, jak na prawdE przebiegaly spotkania w
m6wili dzialkowcv.
Na dzien dzisiejs4r skutek jest taki, Le plat
kierownictwem, traci w oczach dzialkowc6w zaufani
chodzi Panu i caLej partii, czy te| nie ma to ju2
wynik ,,batalii" o grunt ogrod6w?

MySleliSmy, Le bezpowrotnie minpty ju| czasy, w kti
jest dobre dla obywatela. Zalohenia do projektu
komentarze wypowiadane publiczni e przez posl6w
ten czas juzrzeczywiScie minql.

Ludzie pytaj1. wprost, je5li milion zainteresowa
rozwrEzaflrem zgodnym z konstytucjE i inte
politycy chcq inaczej? Jaki majq w tym interes, a
wbrew wlasnym wyborcom?

lansie. I to zapewne robi
ej, elektrycznej, domow
grod6w daje lqcznie kwotg

! Ten maj4tek ulegnie
spieniEzy c, aby utworzyi
argument6w u2ywaposel

nnej przezyli5my juz jedn4
Platformy?

co prezentujq poslowie
wski i czlonkowie jego
dzialkowych. Takze inni
wybranych przez siebie

nnymi dezawuujE podpisy
h ogrodach dzialkowych.
podpisujq. Jest to zwykla
id dzialkowc6w, ktorzy sa

jnfeld przedstawil Panu
rzciance i Czarrkowie i co

fl?, parlia pod Pana
i wiarygodno$i. Czy o to

nia, a liczy siE tylko

hwladza wie lepiej, co
ustawy autorstwa PO i
na partii kalq zwqtpic, 2e

ych wypowiada sig za
obywateli, to dlaczego
dzialac wbrew ludziom,



I takie pytanie stawiamy r6wniez panu, jako
rzqdzqcej - dlaczego z takim uporem dzialacie
mechanizmom, kt6re dobrze sluhqpolskim rodzi
spychacie coraz wiEcej obywateli ku skrajnoSciom p
ochrony, zamiast u tych, na kt6rych z pelnqwiarq i
wyborach?

Szanowny Panie Premierze
Od dtuzszego czasu r6hne Srodowiska dzial
Pana Premiera listy i wyst4pienia, zarowno ind
zbiorowo, trp. z walnych zebrah. Na zadne wys
Moge by6 tylko takie ewentualno6ci, albo te wyst4pi
proponuJemy.,zatem zapoznac siE z nimi na stroni
Druga ewentualnoSi jest taka, Le to pan firmuje
stosunku do dzialkowc6w, ogrod6w i Zwiqzku,
powiedzenia tysiqcom ludzi, I<torzy siq do pana zw
Jak jest w rzeczywisto5ci, przekonamy sig, czy pan
sprawie ogrod6w zachowajq sig poslowie pO.

W zalqczeniu listy 27667 podpisami sygnatariuszy

mierowi i szefowi partii
iwko ludziom, przeciwko
? W imig czego wreszcie

litycznym, aby tam szukali
przekonaniem glosowali w

z calej Polski kieruj4 do
idualni dzialkowca, jak i
enie nie ma Pana reakcji.
ia do Pana nie docierajq_-
internetowej www.pz4.pl.

wlaSnie politykg PO w
atego nie ma Pan nic do

zareaguje, ale takhe jak

wylszego wyst4pienia.


