Kraków, dnia 20 września 2013 r.

PETYCJA
UCZESTNIKÓW MANIFESTACJI – DZIAŁKOWCÓW

Do Premiera RP Pana Donalda Tuska
za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego

Pana Jerzego Millera
Działkowcy z Małopolski po raz kolejny wychodzą na ulicę!
Zgromadzeni pod Urzędem Wojewódzkim w Krakowie, reprezentujemy przeszło 32 tysiące
małopolskich działkowców. Zostaliśmy zmuszeni zawalczyć o naszą przyszłość.
Manifestując wnioskujemy o :
1. Rzetelną pracę nad nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.
2. Przyspieszenie procesu legislacyjnego, ponieważ każde opóźnienie może pozbawić
działkowców praw do korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych.
3. Wyrażamy poparcie dla przepisów obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych, projektu który był spójny, konstytucyjny i realnie traktował
zarządzanie ogrodami działkowymi.
Panie Premierze, w świetle Pana zapewnień i złożonych nam deklaracji, po obradach
podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia projektów ustaw o ogrodach działkowych,
czujemy rozczarowanie. Podkomisja nadzwyczajna głosami posłów partii, której jest Pan
przewodniczącym, zmieniła znacząco treść obywatelskiego projektu. Projekt, który początkowo
przyjęła

podkomisja

zawierał

wiele

przepisów

nie

do

przyjęcia

dla

działkowców,

konstytucjonalistów, a nawet dla poszczególnych ministerstw i biura analiz sejmowych.
Kontrowersję wzbudziła przede wszystkim niekonstytucyjna propozycja uwłaszczenia dla
wybranych działkowców. Po wznowieniu posiedzeń podkomisji, w przepisie tym zmieniono tylko
nazewnictwo, pozostawiając zagrożenia, które ze sobą niesie. Dodatkowo naruszenie przepisów
prawa budowlanego przez działkowca nie będzie podstawą do rozwiązania z nim umowy przez
stowarzyszenie. Tym samym po raz kolejny poprawiane przepisy zaprzeczają dotychczasowym
ideom ogrodnictwa działkowego.

Dużym problemem prac nad nowym prawem dla działkowców jest to, że przygotowywana
ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych nie jest potraktowana całościowo. W jej zapisach
brakuje głosu społeczeństwa, który reprezentowany jest przez przedstawicieli Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej. W swoich uwagach do projektu przedstawiają oni wolę działkowców z całej
Polski. Rozważenie tych uwag zostało zablokowane przez przewodniczącą podkomisji
nadzwyczajnej i tylko dzięki decyzji połączonych komisji będą one rozpatrywane na kolejnych
posiedzeniach.
Prace nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, zgodnie
z deklaracjami przewodniczącej miały zakończyć się do końca lipca. Dziś jest już 20 wrzesień,
a podkomisja nadzwyczajna nadal pracuje. Jest to wynik braku dialogu, rzetelności i znajomości
tematu przez posłów PO i SP – członków podkomisji nadzwyczajnej. Posłowie tych partii
ignorowali także argumenty i zastrzeżenia przedstawiane przez powołanego przez siebie eksperta.
Konstytucjonalista już nie współpracuje z podkomisją nadzwyczajną. Dlatego, my, działkowcy
z małopolski pytamy:
Czy powstanie ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych w terminie do 20 stycznia 2014
roku, skoro pozostały już tylko 4 miesiące na przeprowadzenie całego procesu legislacyjnego?
Czy Państwo Polskie pozostawi milion rodzin działkowych bez prawa do działki?
Czy enklawy zieleni, dające wytchnienie mieszkańcom, znikną z miast Polski?
Czy działkowcy mogą liczyć na ustawę zgodną z Konstytucją RP?
Czy nowa ustawa będzie chronić ogrodnictwo działkowe w Polsce, które ma blisko 120 letnią
tradycję?
Czy nowa ustawa wpisze się w realia zarządzania ogrodami działkowymi?
Te pytania powstają w głowie każdego działkowca. „Co będzie dalej z działkami?” słychać
codziennie w ogrodach krakowskich, tarnowskich, nowosądeckich, gorlickich, oświęcimskich,
miechowskich, olkuskich i innych. Dlatego w imieniu tych wszystkich działkowców zebraliśmy się
dzisiaj pod Urzędem Wojewódzkim w Krakowie, aby pokazać naszą determinację w walce
o przyszłość ogrodów działkowych w Polsce.
Wnioskujemy o wysłuchanie głosu społeczeństwa i przyjęcie poprawek Komitetu
Inicjatywy Ustawodawczej lub o powrócenie do pierwotnych zapisów obywatelskiego projektu
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, pod którym złożyliśmy podpisy. Wnioskujemy
o przyspieszenie prac w podkomisji nadzwyczajnej oraz przyspieszenie procesu legislacyjnego.
My, obywatele - działkowcy czekamy Panie Premierze na spełnienie obietnic!
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