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Marszałek 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

Pani Ewa Kopacz 

Szanowna Pani Marszałek, 

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców 

we Wrocławiu, po zapoznaniu się z propozycjami do projektu ustawy o ogrodach 

działkowych, autorstwa członków PO, wyrażają zaniepokojenie. Z treści tego dokumentu 

wynika, że propozycje zespołu kierowanego przez Pana Posła Huskowskiego zmierzają 

do znacznego ograniczenia praw działkowców i radykalnego pogorszenia warunków, 

na jakich dzisiaj funkcjonują ogrody. 

Opinia nasza powodowana jest tym, że wspomniane założenia zmierzają do: 

• Wygaszenia praw posiadanych dotychczas przez ROD do użytkowania wieczystego 

gruntów i zastąpienia ich odpłatnymi umowami o charakterze czasowym, 

• Nacjonalizacji i komunalizacji infrastruktury ogrodowej, 

• Likwidacji PZD i przejęcia jego majątku przez Państwo, 

• Zniesienia realnych mechanizmów chroniących ogrody przed likwidacją, 

• Podporządkowania podmiotów zarządzających ogrodem właścicielowi terenu, 

na którym zlokalizowany jest ogród, 

• Wykreślenia przepisów będących podstawą dla zasady, że majątek na działce stanowi 

własność działkowca. 

Pani Marszałek, dla nas działkowców jest sprawą oczywistą, że propozycje 

te zagrażają dalszemu istnieniu ogrodów i w sposób istotny godzą w prawa działkowców. 

Domyślamy się, że autorom propozycji do ustawy , posłom Platformy Obywatelskiej, chodzi 

o całkowite ubezwłasnowolnienie działkowców i pełne podporządkowanie ich władzom 

gmin. W ten sposób zniszczy się 120-letni dorobek ogrodów działkowych w Polsce. 



Nam, zwykłym obywatelom tego kraju, trudno zrozumieć dlaczego w Polsce tak bezmyślnie 

i nieodpowiedzialnie niszczy się społeczną organizację jaką jest Polski Związek 

Działkowców - jego samorządność i niezależność. Wyrażamy przekonanie, że działania 

te są zaprzeczeniem ideałów solidarności, ludzkiej aktywności społecznej, wolności 

obywatelskiej i rodzinnej. 

Pani Marszałek, Okręgowa Komisja Rewizyjna we Wrocławiu została upoważniona 

przez Komisje Rewizyjne 227 Rodzinnych Ogrodów Działkowych, skupiających 59 000 

działkowców, by zaprezentować nasze obawy. 

Jednocześnie liczymy na Pani poparcie dla obywatelskiego projektu Ustawy 

o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, który nam odpowiada. Poparcie Pani dla naszego 

projektu odbierzemy jako gest Pani Marszałek skierowany do działkowców na nowy 2013 

rok. 

Z najlepszymi życzeniami dla Pani Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 

Do wiadomości: 

1. Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 

2. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 

3. Klub Poselski Ruch Palikota 

4. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 

5. Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej 

6. Klub Parlamentarny Solidarna Polska 

Członkowie 

Okręgowej Komisii Rewizvinei PZD we Wrocławiu 


