
STANOWISKO 
Okręgowego Zarządu Łódzkiego 
Polskiego Związku Działkowców 

z dnia 13 marca 2013 roku 
w sprawie założeń do ustawy o ogrodach działkowych proponowanych 

przez zespół parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej. 

Okręgowy Zarząd Łódzki PZD po zapoznaniu się z przekazanym przez 
posłów Platformy Obywatelskiej opracowaniem pod tytułem „Propozycje do 
ustawy o ogrodach działkowych" stwierdza, że przyjęte w nim założenia są nie 
do przyjęcia dla działkowców. 

Dokument ten stanowi dowód absolutnego braku wiedzy jego autorów na 
temat istoty ogrodnictwa działkowego. Przyjęte w przedmiotowym materiale 
rozwiązania to przykład bezprecedensowej ingerencji w konstytucyjne prawa, 
podważanie swobód i wolności obywateli, które urąga podstawowym kanonom 
demokracji. 

Założenia przygotowane przez zespół pod kierownictwem posła Stanisława 
Huskowskiego zmierzają do sprowadzenia działkowców do roli petentów 
podporządkowanych woli aparatu administracyjnego. 

Propozycje oznaczające w praktyce odebranie działkowcom uzyskanego 
w drodze ustawy o ROD prawa własności majątku na działce, nacjonalizację 
majątku organizacyjnego, wypracowanego przez kilka pokoleń to po prostu 
absurdalne pomysły, których nie można spotkać w cywilizowanym państwie. 
Korzystanie z działki w oparciu o tak nietrwałe prawo jak dzierżawa oraz 
nałożenie na działkowców czynszów ustalanych według wartości rynkowej 
gruntu to prosta droga do tego, by ogrody przestały istnieć. 
Doprowadzi to do sytuacji, gdy na skutek obciążeń finansowych działki będą 
porzucane i w krótkim czasie zamienią się w slumsy szpecące krajobraz 
polskich miast i gmin. 

Z powyższego jasno wynika, że rozwiązania proponowane przez zespół posła 
Huskowskiego radykalnie pogarszają sytuację działkowców oraz łamią 
standardy, które powinny charakteryzować prawo w nowoczesnym państwie. 

Jako członkowie legalnej organizacji społecznej czujemy się uprawnieni 
do postawienia pytania czy właśnie tak rządzące ugrupowanie polityczne 
wyobraża sobie realizowanie zasad społecznej sprawiedliwości i czy właśnie w 



ten sposób Platforma Obywatelska urzeczywistnia idee będące podstawą jej 
istnienia. 
Negowanie siły i wartości inicjatywy obywatelskiej to przecież nic innego jak 
przyznanie się do faktu, że konstytucyjne prawa obywateli to tylko pusty zapis, 
który nic nie znaczy, a z chęci zysku można podeptać wszelkie ideały i dowolnie 
manipulować przepisami, dostosowując je do swoich celów. 
Jako polscy obywatele chcemy wierzyć w dalekowzroczność Klubu 
Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, którego władze nie dopuszczą do 
sytuacji, by skandaliczne propozycje zespołu pana Huskowskiego stały się 
oficjalnym projektem. Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD stoi na stanowisku, 
że powinny one jak najszybciej zostać odrzucone przez kierownictwo Klubu i 
partii. 

W I C E P R E Z E S 

Izabela OZEGALSKA 

P R E Z E S 

Łódź, dnia 13 marca 2013 roku 


