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Stanowisko 
uczestników posiedzenia Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku 

Działkowców w Pile w dniu 3 stycznia 2013 r. w sprawie propozycji do ustawy o 
ogrodach działkowych opracowane przez zespół posłów PO pod kierunkiem posła 

Stanisława Huskowskiego. 

My uczestnicy posiedzenia Prezydium OZ PZD w Pile po zapoznaniu się z 
propozycjami do ustawy o ogrodach działkowych opracowanych przez zespół posłów 
Platformy Obywatelskiej wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec proponowanych w nim 
założeń mających regulować problematykę ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Jest to dokument niezgodny z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 
2012 r. Trybunał Konstytucyjny w pisemnym uzasadnieniu do wyroku stwierdza cyt. „17.6 
.. .Należy pamiętać, że ochroną prawną objęci muszą być sami działkowcy, którzy w dobrej 
wierze, niekiedy od wielu lat, a nawet kilku pokoleń użytkują (w rozumieniu art. 14 ust. 1 lub 
art. 14 ust. 2 u.r.o.d.) przyznane im działki w funkcjonujących r.o.d. oraz „17.10.... 
Ustawodawca powinien mieć na uwadze, że podmiotami praw wynikających z ustawy powinni 
być sami działkowcy. Ochrona zarówno praw poszczególnych działkowców, jak i samej idei 
ogrodnictwa działkowego, której Trybunał nie tylko nie uznaje za sprzeczną z Konstytucją, 
lecz co więcej - uznaje za oczywiście pozytywny przejaw działań pluralistycznego i 
demokratycznego społeczeństwa - wymaga, by grunty, na których położone są aktualnie 
r.o.d., z chwilą wejścia w życie nowej ustawy miały zagwarantowany status gruntów 
przeznaczonych pod ogrody działkowe ". 

Tymczasem posłowie Platformy Obywatelskiej proponują wywłaszczenie 
działkowców z ich majątku, wywłaszczenie organizacji działkowców praw do gruntu, 
likwidacji Polskiego Związku Działkowców i nacjonalizacji naszego majątku, wprowadzenie 
dodatkowych podatków oraz odebranie działkowcom praw nabytych. Propozycje te 
odbieramy jako niespotykane łamanie praw działkowców, obywateli naszego Państwa, 
zapisanych w Konstytucji RP. 

Propozycje zespołu posłów Platformy Obywatelskiej niszczą ponad stuletni dorobek 
ogrodów działkowych, zmierzają do rozbicia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz 
niszczą pozarządową społeczną organizację jaką jest Polski Związek Działkowców, a poprzez 
podporządkowanie działkowców Gminom pozbawiają nas samorządności i niezależności. 

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców Pile odrzuca propozycje 
zespołu posłów Platformy Obywatelskiej zwraca się do posłów PO o zaniechanie prac 
nad tym dokumentem, którego założenia są niezgodne z wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego oraz ideą ogrodnictwa działkowego. Apelujemy o poparcie 
obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, którego zapisy są 
zgodne z Konstytucją RP i spełniają oczekiwania działkowców. 
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Niniejsze stanowisko przesyłamy: 
- Pan Bronisław Komorowski - Prezydent RP 
- Pani Ewa Kopacz - Marszałek Sejmu RP 
- Pan Bogdan Borusewicz - Marszałek Senatu RO 
- Przewodniczący Klubów Parlamentarnych 
- Posłowie Ziemi Pilskiej 
- Krajowa Rada PZD w Warszawie 

Poniżej podpisy uczestników posiedzenia Prezydium: 
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