
DZIAŁKOWCÓW 
Łmny Ogród Działkowy 

n--Księcia Józefa" 
ul. Do Przystani Kraków, 16 marca 2013 r. 

Apel 
Walnego Zebrania Sprawozdawczego 

ROD 'Księcia Józefa'w Krakowie z dnia 16 marca 2013 r. 

w sprawie propozycji Solidarnej Polski i Platformy Obywatelskiej 
dotyczącej Rodzinnych Ogrodach Działkowych 

Do Marszalek Sejmu RP Pani Ewy Kopacz 

Do Parlamentarzystów RP 

Szanowni Państwo, 
Po zapoznaniu się ze złożonym w Sejmie RP projektem ustawy o ogrodach 

działkowych Solidarnej Polski oraz założeniami do ustaw}' o ogrodach działkowych 
przygotowanych przez zespól Platformy Obywatelskiej, wyrażamy sprzeciw wobec 
zapisów rzekomo chroniących działkowców. 

Pan Poseł Andrzej Dera w swoim projekcie chce zmienić ogrody działkowe 
w miejsca dla osób zamożnych, poprzez zwiększenie powierzchni działek i pozwolenie 
na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ogrodu. Ogród działkowy nie jest 
miejscem na firmy, warsztaty, ale miejscem odpoczynku i pracy ogrodniczej dla 
działkowca i jego rodziny. Zapisy te zmienią zatem charakter oraz przeznaczenie 
zieleni działkowej na wątpliwie ekologiczną przestrzeń. 

Zespół Posła Stanisława Huskowskiego z Platformy Obywatelskiej 
zaproponował natomiast, że ogrody działkowe będą posiadały czasowe umowy, 
a w razie ich wypowiedzenia będą objęci obowiązkiem rekultywacji gruntów. To 
pewna droga do likwidacji wielu ogrodów oraz zniechęcenia działkowców do 
modernizacji działek. Działkowcy zostaną zmuszeni do wyburzenia i postawienia 
nowych altan, poprzez przepis mówiący, że altany powinny być mniejsze i nie 
związane z gruntem. Dotychczas działkowcy opierali swoje przepisy na prawie 
budowlanym, po wejściu w życie propozycji posłów PO, działkowcy zostaną zmuszeni 
do dostosowania się do kuriozalnych zapisów. 

Szanowni Państwo, 
Z naszej perspektywy uważamy, że powyższe propozycje, wprowadzą niepokój 

i chaos w funkcjonowaniu ogrodu działkowego, szczególnie, że zakładają likwidację 
Polskiego Związku Działkowców - organizacji z wieloletnim doświadczeniem 
w zarządzaniu ogrodami, organizacji należącej do Międzynarodowego Biura Ogrodów 
Działkowych i Rodzinnych w Luksemburgu, działającej na arenie krajowej 
i międzynarodowej. Apelujemy o uwzględnienie naszych wątpliwości przy 
podejmowaniu decyzji w sprawie ogrodów działkowych. 

Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD 'Księcia Józefa' w Krakowie - lista w załączeniu. 
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