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Walnego Zebrania Sprawozdawczego 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

im.lOO-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim 
z dnia 23 marca 2013 r. 

w sprawie stanowiska do załoteri projektu ustawy o ogrodach działkowych 
opracowywanego przez Platformę Obywatelską. 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 100 - leeia 
Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim działając na podstawie § 82 pkt.10 
Statutu PZD przyjmuje wniosek w sprawie stanowiska. 

§ 2 
Po zapoznaniu się z założeniami do projektu ustawy Platformy Obywatelskiej stwierdzamy, 
że założenia na podstawie, których zostanie opracowany projekt ustawy, staną się w 
konsekwencji podwaliną do unicestwienia idei ruchu ogrodnictwa działkowego w Polscc. 
Zaprzepaszczony zostanie wielopokoleniowy dorobek rodzin działkowych. Działkowcy 
zostaną pozbawieni majątku działkowego. Zostaną nałożone opłaty, które w rzeczywistości 
będą barierą nie do pokonania dla osób o niskich dochodach. Ogrody tracą swoje socjalne 
lunkcje, przekształcają się w podmioty przynoszące dochód samorządom lokalnym. Nie 
uznano specyfiki tradycji Polskich ogrodów działkowych. Przekazuje się właścicielom 
gruntu swobodę w dyspozycji tą własnością, minimalizując prawa działkowców do umów 
dzierżawnych i umów korzystania. 

§3 
Jako działkowcy nie popieramy założeń do projektu ustawy Platformy Obywatelskiej o 
ogrodach działkowych, uznajemy te założenia jako zagrażające istnieniu i funkcjonowaniu 
rodzinnych ogrodów działkowych. Proponowane mechanizmy staną się przyczyną upadku i 
zamierania ogrodów działkowych w Polsce. 

§4 
Przekazać treść Uchwały nr 14/2013 Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego im. 100 - lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim: 
Marszałek Sejmu RP. Premierowi RP, Parlamentarzystom, posłowi PO Stanisławowi 
I łusko wskiemu. 
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Krosno Odrzańskie, dnia 23 marca 2013 r. 

£ ÍÜN031S ¿9¿SZSt>89 baos ÜN013IZ OZd zo » n i £i-aaw-sz 


