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STANOWISKO 
W SPRAWIE PROPOZYCJI POSŁÓW PLATWORMY 

OBYWATELSKIEJ DO NOWEJ USTAWY O OGRODACH 
DZIAŁKOWYCH 

Uczestnicy narady szkoleniowej Przewodniczących Komisji Rewizyjnych 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych z obszaru działania Okręgowego Zarządu 
PZD w Elblągu po zapoznaniu się z treścią propozycji opracowanymi przez 
zespól parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem posła 
Stanisława Huskowskiego wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec treści, które 
mają być propozycją nowej ustawy o ogrodach działkowych. 
Jednocześnie wyrażamy głębokie oburzenie tak bardzo lekceważąco 
potraktowaniem kilku milionowej grupy osób związanej z ideą ruchu 
ogrodnictwa działkowego. Dotyczy to zarówno treści zawartych w 
opracowanych propozycjach jak również wielkiej arogancji wobec działkowców 
jaką okazali posłowie PO Lidia Staroń i Borys Budka przedstawiając 
opracowany projekt ustawy działkowcom. Wyraźnie zapomniano , że posłem 
niekiedy się bywa a obywatelem danego państwa jest się całe życie. 
Poseł L. Staroń raczyła przekazać informację, że umowę dzierżawy 
działkowcy dostaną maksimum na dziesięć lat. Po tym czasie ogrody zostaną 
zlikwidowane. 
Jest to bardzo prawdopodobna perspektywa. Przecież ma nastąpić wygaśnięcie 
prawa użytkowania wieczystego lub zwykłego gruntów. W to miejsce mają 
zostać wprowadzone umowy dzierżawy. Z mocy prawa z wyprzedzeniem 
jednego miesiąca mogą one zostać wypowiedziane. Ma nastąpić likwidacja 
Polskiego Związku Działkowców z jednoczesnym przejęciem majątku Związku. 
Likwidacja samorządności organizacji działkowców. Opłaty nakładane na 
działkowców za korzystanie z terenów ustalane będą w oparciu o wartość 
rynkową gruntu. Naniesienia i nasadzenia na działce przestają być własnością 
działkowca. Zakaz trwałego połączenia altan z gruntem w tym również tych , 
które wybudowane zostały w przeszłości. I perełka z opracowanych propozycji 
finansowanie porządkowania terenu po likwidacji ogrodu nastąpi ze środków 
działkowców. 
To tylko część z propozycji zawartych w opracowaniu zespołu posła Stanisława 
Huskowskiego powodujących negatywne skutki wobec działkowców. To nie 
przypuszczenie , to pewnik iż wejście w życie ustawy uchwalonej na podstawie 
założeń opracowanych przez posłów Platformy Obywatelskiej w krótkim czasie 
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spowodują likwidację ogrodów działkowych w kraju. Tym samym zniszczony 
zostanie dorobek ponad 120 lat istnienia ogrodów działkowych. 
Na dzień dzisiejszy w Polskim Związku Działkowców zarejestrowanych jest 
4.941 rodzinnych ogrodów działkowych. Związek zrzesza prawie 1 milion 250 
tysięcy członków połączonych wspólną pasją. Chcąc dokonać charakterystyki 
tej wielkiej społeczności można przyjąć założenie, że nie odbiega ona od 
struktury obywateli zamieszkujących nasz kraj biorąc pod uwagę takie kryteria 
jak poziom wykształcenia, poziom wieku, miejsca pracy , posiadana wiedza i 
umiejętności. 
Nie należy dopuścić do traktowania idei ruchu działkowego jako spełnienia 
zachcianek dla grupy zbędnych hobbystów. Działkowcy to tacy sami obywatele 
naszego Państwa jak wszyscy inni posiadający to samo obywatelstwo. Winny 
im przysługiwać nie tylko te same obowiązki lecz również te same prawa 
obywatelskie. Uważamy , że na pewno zasługujemy na poważne traktowanie 
jako pełnoprawnego uczestnika dialogu społecznego. 
Apelujemy do wszystkich parlamentarzystów o poparcie obywatelskiego 
projektu ustawy o ogrodach działkowych. 
Projekt obywatelski ustawy został opracowany z uwzględnieniem stanowiska 
Trybunału Konstytucyjnego zawartego w wyroku z lipca 2012 roku. 
Apel ten kierujemy do wszystkich parlamentarzystów. To właśnie 
parlamentarzyści zadecydują o przyszłości ogrodów działkowych. 

W imieniu uczestników szkolenia 
Przewodniczący 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

Jerzy Snopek 

Stanowisko kierujemy do: 
Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz 
Premier RP Donald Tusk 
Klub Parlamentarny PO 
Klub Parlamentarny PiS 
Klub Parlamentarny PSL 
Klub Parlamentarny SLD 
Klub Parlamentarny Ruch Palikowa 
Prezes PZD E. Kondracki 
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