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ASTER" w Opolu STANOWISKO 

Walnego zebrania Rodzinnego Ogrodu Działkowego , Aster" w Opolu 

z dnia 16 marca 2013r. 

Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Aster" w Opolu obecni na 

Walnym Zebraniu w dniu 16.03.2013 r. zwracają się do wszystkich 

parlamentarzystów o poparcie złożonego przez Komitet Inicjatywy 

Ustawodawczej Obywatelskiego Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach 

Działkowych regulującej sytuację miliona rodzin działkowych w Polsce. 

Poparcie jakie zyskał ten projekt wśród obywateli wskazuje niewątpliwie na 

jego wysoki standard. Jest to projekt spełniający wszystkie zakwestionowane 

przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 11 lipca 2012 r. przepisy i nie naraża 

działkowców na nieprzewidziane niekorzystne rozwiązania w przyszłości. 

Projekt ten daje możliwość swobodnego zrzeszania się działkowców w dowolne 

stowarzyszenia ogrodowe, zachowując tym samym zasady pluralizmu 

społecznego. Daje większy się zakres zarządzania i decydowania terenami pod 

ogrodami, jak również wykorzystania tych terenów w przyszłości. Dzięki tak 

wprowadzonym zmianom w ogrodnictwie działkowym w Polsce działkowcy 

dalej będą mogli uprawiać swój kawałek ziemi. 

Nie godzimy się na obarczanie nas podatkami i czynszami dzierżawnymi na 

rzecz gminy, chcemy mieć prawo do altan i nasadzeń, chcemy zachować nabyte 

prawa do własnego miejsca rekreacji i wypoczynku. 

Polski Związek Działkowców nie tylko reprezentuje i chroni interesy 

działkowców, ale również prowadzi działania na rzecz usprawnienia pracy 

działkowców, organizuje szkolenia w zakresie sposobów uprawy roślin i 

sadownictwa, ich pielęgnacji i wykorzystania. Takie funkcje będzie z pewnością 

pełnił również jako stowarzyszenie. 



Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego polskie partie polityczne 

zgodnie obiecywały swą pomoc i poparcie dla działkowców. Teraz, gdy ważą 

się losy ogrodów działkowych i działkowców liczymy na spełnienie obietnic. 

Zgodnie uważamy, że zaproponowane w tym projekcie ustawy rozwiązania, 

całkowicie zasługują na poparcie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Głos narodu w postaci ponad 920 tys. podpisów przekazanych 5 lutego 2013 do 

sejmu nie powinien i nie może zostać zlekceważony. 

Do wiadomości: 

1. Prezes Rady Ministrów - Donald Tusk 
2. Marszalek Sejmu RP - Ewa Kopacz 
3. Kluby Parlamentarne: PO, SLD, PSL ,SP, Ruch Palikota, 
4. Rada Krajowa PZD 
5. OZO w Opolu 
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