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Stanowisko 
w sprawie propozycji posłów Platformy Obywatelskiej dotyczących nowej ustawy o 

ogrodach działkowych 

My, członkowie społeczności działkowej z terenu Dzierżoniowa i okolic, pragniemy 
przedstawić swoje stanowisko w sprawie założeń projektu ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych przygotowanych przez posłów Platformy Obywatelskiej pod 
kierownictwem Posła Stanisława Huskowskiego. 
Niestety z przykrością i wielkim żalem przyjęliśmy informację, iż w przygotowanym 
projekcie, zapisy i uregulowania w nim zawarte, wbrew wcześniejszym zapewnieniom 
częstokroć przez prominentnych przedstawicieli życia społecznego i politycznego 
Platformy, że „działkowcom nie stanie się krzywda", nie zostały dotrzymane. Wcześniejsze 
ich deklaracje i obietnice - dzisiaj, to mało znaczące fakty. 

Jednoznacznie stwierdzamy, że nigdy nie zgodzimy się z uregulowaniami, które mają 
na celu likwidację Polskiego Związku Działkowców - organizacji samorządnej, 
demokratycznej z długoletnią historią i tradycją, która gwarantuje nam bezpieczeństwo , 
stabilizację i rozwój ruchu działkowego. Nie do przyjęcia i zaakceptowania są zapisy 
stanowiące o: 
- wygaszeniu dotychczas posiadanych praw działkowców, w tym odebrania im 
bezterminowego prawa do korzystania z działek, 
- wywłaszczenia działkowców z ich własnego majątku na działkach , 
- nacjonalizacji i komunalizacji infrastruktury ogrodowej zbudowanej własnymi rękoma i 
z własnych środków finansowych, 
- nałożenia na działkowców podatków za grunty i za ich własne altany i budynki w 
ogrodach służące do wspólnego korzystania, 
- likwidacji jakiejkolwiek samorządności w ogrodach poprzez podporządkowanie 
podmiotów zarządzających ogrodami właścicielowi gruntów, 
- swobodnym dysponowaniu gruntami ogrodów przez właścicieli - gminy, skarb państwa, 
co jest równoznaczne z otwarciem drogi do likwidacji ogrodów. 

Wzywamy Posłów Platformy Obywatelskiej do zaniechania dalszych prac nad tym 
projektem. 
Jako wyborcy oczekujemy, że Pani Marszałek i nasi przedstawiciele w parlamencie -
Posłowie, chcą i będą służyć nam obywatelom, będą uchwalać prawo, które nie krzywdzi, 
lecz daje ochronę i bezpieczeństwo a przede wszystkim potraktują poważnie naszą pracę 
włożoną w przygotowanie obywatelskiego projektu ustawy. 

Pani Marszałek. 
Zwracamy się do Pani i wszystkich Posłów o poparcie opracowanego przez nas 
działkowców, projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, 
który gwarantuje milionowej rzeszy polskich rodzin poszanowanie ich nabytych praw, a 
jednocześnie uwzględnia wszystkie zastrzeżenia i uwagi zawarte w orzeczeniu 



Trybunału Konstytucyjnego. 
Pamiętajmy! Ogrody działkowe to ludzie, nie grunty! 

Na orginale 17 podpisów działkowców 

Niniejsze stanowisko kierujemy do: 
- Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, 
- Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Pana Donalda Tuska, 
- Pani Poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej, 
- Pani Poseł Agnieszki Kołacz Leszczyńskiej, 
- Pana Posła Jakuba Macieja Szulca, 
- Pana Posła Tomasza Smolarza 

oraz przesyłamy do wiadomości: 
- Pana Eugeniusza Kondrackiego - Prezesa PZD 


