
Stanowisko 

z narady odbytei z prezesami Zarządów ROD okręgu elbląskiego w dniu 
8 stycznia 2013 r dotyczące aktualnej sytuacji Polskiego Związku Działkowców 

Na naradzie między innymi przedstawiono założenia do ustawy o ogrodach 
działkowych proponowanych przez zespół parlamentarzystów PO pod kierownictwem 
posła Stanisława Huskowskiego. 
Prezesi Zarządów ROD z terenu działania naszego okręgu po zapoznaniu się z 
założeniami do projektu ustawy o ogrodach działkowych PO złożyli stanowczy 
sprzeciw na tego typu propozycje. W projekcie proponuje się likwidację Polskiego 
Związku Działkowców, nacjonalizację majątku PZD wypracowanego przez kilka 
pokoleń użytkowników działek oraz pozbawienie nabytych praw działkowców jak 
również wprowadzenie czynszów i innych opłat dodatkowych. Likwidacja organizacji 
samorządowej jest niezgodna z Konstytucją RP. 
Takie założenia spowodują porzucanie działek w związku z olbrzymimi kosztami za 
zużytkowanie działki a w rezultacie likwidację wielu ogrodów w miastach. 
Według założeń ugrupowania PO ogrody miałyby charakter czasowy czyli byłyby w 
postaci dzierżawy. 
Działkowcy przez ostatnie lata cały czas zmagają się z istnienia Związku i ogrodów a 
parlamentarzyści wybrani przez nich w wyborach stali się dla nich samych 
zagrożeniem. Działkowcy nie wierzą już swoim wyborcom bo wszystko co obiecywali 
stało się zwykłym oszustwem. 
Zdaniem uczestników narady przedstawiony projekt przez posła Stanisława 
Huskowskiego to wielkie nieporozumienie i brak znajomości ogrodnictwa 
działkowego i sytuacji społecznej państwa. 
Przebudowa altan, pozbawienie praw do gruntów to wszystko świadczy o świadomym 
pogwałceniu praw obywateli naszego kraju, którzy użytkują działki. 
Historia ogrodnictwa działkowego istnieje w Polsce od ponad stu lat i przez te lata 
rządzący w naszym kraju nie szukali rozwiązań finansowych w kieszeniach 
najuboższych tj. działkowcach. 
Uczestnicy narady opowiedzieli się jednoznacznie za obywatelskim projektem o 
rodzinnych ogrodach działkowych składając swój podpis pod tym projektem, 
uważając, że jedynie projekt opracowany przez Polski Związek Działkowców 
zapewnia im podstawowe prawa i istnienie Związku. Takich podpisów w naszym 
okręgu działkowcy złożyli ponad 10 tysięcy i w dalszym ciągu napływają podpisy. 
Działkowcy naszego okręgu wraz z Zarządami ROD zwracają się do Pana Premiera o 
wysłuchanie ich głosów i uwzględnienie ich prośby przy rozpatrywaniu przez Sejm 
projektów ustaw dotyczących funkcjonowania ogrodów. 
Mamy nadzieję, że Pan Premier obiektywnie oceni proponowany projekt i przychyli 
się do obywatelskiego projektu popieranego przez działkowców naszego Związku. 

Mamy nadzieję, że głos uczestników narady zostanie wysłuchany ze zrozumieniem 
przez Pana Premiera, 

W imieniu Prezesów ROD z okręgu elblp"1^— 


