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S T A N O W I S K O 
Członków Okręgowego Zarządu Opolskiego Polskiego Związku 

Działkowców w Opolu 

w sprawie: wywiadu Pana Stanisława Huskowskiego jaki ukazał sie 
w „Gazecie Wyborczej" pt. „Działki w ręce działkowców. Spor 

o projekt ustawy o ogrodach". 

Członkowie Okręgowego Zarządu Opolskiego Polskiego Związku 
Działkowców w Opolu po zapoznaniu się z wywiadem jaki ukazał się 
w Gazecie Wyborczej z posłem Platformy Obywatelskiej Panem Stanisławem 
Huskowskim, przewodniczącym zespołu z ramienia Klubu Parlamentarnego Platformy 
Obywatelskiej, który zajmuje się przygotowaniem projektu nowej ustawy 
o ogrodnictwie działkowym. Zespół Posłów prezentuje stanowisko, że nowa ustawa 
tworzona jest przede wszystkim z myślą o samych działkowcach i wymierzona jest 
jedynie w Związek i jego rzekomy monopol. 

Panie pośle, niezmiennie powtarza Pan, że chce oddać władzę 
w ogrodach działkowcom. W przywołanym wywiadzie po raz wtóry powtarzane są te 
same argumenty lub nazywając rzeczy po imieniu, te same populistyczne hasła, które 
w niejednym miejscu stanowią zwyczajne przekłamania. 

Zastanawiające jest, dlaczego Pan Poseł w wywiadzie nie wspomina ani 
słowem o tym, że proponowane rozwiązania zakładają wygaszenie praw posiadanych 
dotychczas przez działkowców do terenów ROD i zastąpienie ich odpłatnymi 
umowami o charakterze czasowym (na maksymalny okres 25 lat w przypadku gdy 
plan miejscowy przewiduje istnienie ogrodu i 15 lat w pozostałych przypadkach) 
z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia umowy przez właściciela gruntu. 
Zaproponowane przez Pana rozwiązania godzą w istnienie ogrodów działkowych. 
Propozycje związane z terminowością istnienia ogrodów działkowych w prosty sposób 
doprowadzą do ich degradacji. Trudno sobie wyobrazić aby działkowiec inwestował 
w działkę w ogrodzie, którego termin ważności jest określony czasowo. 

Nam, działkowcom, trudno jest przejść obojętnie obok tego typu wywiadów. 
Jedynym wnioskiem nasuwającym się po jego lekturze, jest to, że po raz kolejny 
próbuje się nas oszukiwać. Jak inaczej można bowiem podsumować zdania typu „nie 
proponujemy wysokich opłat", „wprowadzenie symbolicznych opłat za grunty" . Owe 
symboliczne i niewielkie opłaty wyglądają na symboliczne tylko na piśmie jeżeli 



sprytnie poda się ich wartość procentową. Jeżeli jednak przeliczymy owe drobne 0,2% 
wartości gruntu, wtedy zobaczymy, źe jest to suma rzędu kilkudziesięciu tysięcy 
złotych w skali danego ogrodu. W miastach takich jak Warszawa czy przywoływany 
przez Pana Posła Wrocław, te ceny są jeszcze wyższe. Jak więc mają je uiszczać 
osoby, dla których w istocie stworzone zostało ogrodnictwo działkowe. Chodzi 
0 osoby gorzej sytuowane, przebywające na rentach czy emeryturach łub młode 
małżeństwa z małymi dziećmi. Jeśli dołożymy do tego także planowane przez PO 
nałożenie na działkowców podatków od altan i innych obiektów, wówczas kwota ta 
staje się jeszcze wyższa i nie osiągalna dla przeciętnego użytkownika działki . Czy 
działkowcy mają więc jakiekolwiek podstawy, żeby czuć, iż projekt ten został 
napisany z myślą o nich? Na pewno nie. 

Oburza nas lekceważenie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych przez Pana Posła. Określa go Pan mianem „społeczny" 
1 raczył nie zauważyć lub nie chciał zauważyć, że jest to obywatelski projekt ustawy, 
który poparło ponad 920 tysięcy obywateli naszego kraju, nie tylko samych 
działkowców i członków ich rodzin, ale także osoby, które nie wyobrażają sobie 
polskich miast bez ogrodów działkowych. 

Mamy nadzieję, że Pan Poseł w swoich opracowaniach sięgnie do 
obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i zaakceptuje te 
propozycje, które są korzystne dla działkowców i są zgodne z Konstytucją RP przy 
uwzględnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 

Uważamy, że w kolejnych swoich wypowiedziach i wywiadach przedstawiciel 
zespołu Platformy Obywatelskiej będzie się starał operować faktami, nie zaś 
nieprawdziwymi danymi, że przestanie głosić szumne, lecz puste hasła w imię dbania 
o irftereky ogromnej rzeszy dzji 
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