
STANOWISKO 
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu 

z dnia 15 grudnia 2012r. 
w sprawie założeń nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przedstawionych przez 

Platformę Obywatelską 

Prace nad nowym projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych podjęło już kilka Klubów 

Parlamentarnych. W ostatnim czasie swoje propozycje przedstawił zespól Platformy Obywatelskiej 

prowadzony przez posła Stanisława Huskowskiego. Założenia projektu ustawy o rod, które prezentuje 

ten klub parlamentarny są sprzeczne z oczekiwaniami działkowców. Liczne spotkania działkowców z 

posłami PO odbywające się na terenie całego kraju, jak i w Okręgu Poznańskim, owocne były w 

obietnice, iż głównym założeniem nowej ustawy o ROD będzie zapewnienie działkowcom ich 

podstawowych praw, a także zachowanie ogrodów działkowych w Polsce. Po zapoznaniu się z 

założeniami do projektu ustawy proponowanymi przez Platformę Obywatelską działkowcy 

stwierdzają, że przedstawione propozycje w znacznym stopniu różnią się jednak od zapewnień 

posłów wyrażanych podczas spotkań z działkowcami. 

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu wyraża dezaprobatę w stosunku do 

zaproponowanych w projekcie PO licznych zapisów, które są sprzeczne z oczekiwaniami 

działkowców. Posłowie PO założenia nowej ustawy opracowali nie uwzględniając tego, co jest 

najważniejsze w idei ogrodnictwa działkowego - ochrony własności działkowca, docenienia jego 

wieloletniej pracy, a także zapewniania stabilnej możliwości istnienia oraz rozwoju ogrodów 

działkowych w Polsce. Projekt proponowany przez Platformę Obywatelską zapewnia przede 

wszystkim korzyści dla właścicieli gruntów, czyli przede wszystkim dla Gmin oraz Skarbu Państwa. 

Interes oraz dobro działkowców nie zostały tutaj wzięte pod uwagę. Według przedstawionego 

projektu działkowcy zobowiązani byliby do opłat za korzystanie z terenów, na których znajdują się 

ogrody działkowe. Projekt przewiduje również obciążenie działkowców podatkiem od altan i 

budynków na terenach ROD. Takie rozwiązania spowodują znaczne obciążenia finansowe, które w 

wielu przypadkach będą za wysokie i niemożliwe do zrealizowania dla działkowców. Tym samym 

zniszczeniu ulegnie działanie Państwa na rzecz zaspokojenia potrzeb społeczeństwa. 

Apelujemy do PO o uwzględnienie w dalszych pracach nad projektem w jak najszerszym zakresie 

zapisów z projektu obywatelskiego ustawy o rod, który wyraża wolę i prawa działkowców. 
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