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S T A N O W I S K O 

Zarządu ROD „ Częstochowianka, w Częstochowie 
w sprawie propozycji projektu ustawy o ogrodach działkowych 

autorstwa Platformy Obywatelskiej 

Zarząd ROD Częstochowianka w Częstochowie na posiedzeniu 
w styczniu br. zapoznał się z projektem ustawy o ogrodach działkowych 
opracowanej przez posłów Platformy Obywatelskiej. Należy stwierdzić, że 
projekt ten zmierza do stopniowej likwidacji dotychczasowych ogrodów, 
wskazuje to próba nacjonalizacji i komunalizacji infrastruktury ogrodów, 
które z ogromnym wysiłkiem budowaliśmy i budujemy oraz utrzymujemy za 
własne pieniądze , bez jakiejkolwiek pomocy i wsparciu ze strony władz 
państwowych lub miejskich . Należy stwierdzić, że zdecydowana większość 
społeczności działkowiczów stanowią emeryci i renciści, 

Propozycja przejęcia przez Państwo majątku naszego Związku 
jako jawny , wrogi akt niczym nieuzasadniony a po upaństwowieniu i 
komunalizacji infrastruktury maja sprzyjać liczne restrykcyjne obciążenia 
finansowe rodzin działkowców czyli emerytów i rencistów m.in.: 
- opłaty za użytkowana działkę 
- opłaty za korzystanie z mediów 
- zwiększone wydatki na utrzymanie porządku i czystości na terenie ogrodu 
- wpłaty na tzw. Fundusz ogrodowy 
- opłaty na pokrycie kosztów prowadzenia ogrodu i inne dodatkowe opłaty. 

Z propozycji projektu ustawy opracowanej przez posłów PO 
wynika całkowite ubezwłasnowolnienie i pełne podporządkowanie władzom 
Miasta lub Gminy oraz zapowiedziane dodatkowe restrykcje w postaci 
obowiązkowego zmniejszenia powierzchni istniejących altan do 20 m2. 
Proponowana jest likwidacja Polskiego Związku Działkowców, naszej 
Samorządnej i niezależnej organizacji, która przez cały czas stoi w obronie 
Interesów działkowców. 
Z propozycji wynika jednoznacznie brak możliwości tworzenia struktur i brak 
możliwości zrzeszania się ogrodów w obronie interesów działkowców. 
Za budzące zdziwienie i swoiste kuriozum należy uznać zapis , ze w przypadku 
likwidacji ogrodu zamiast odszkodowania dla działkowiczów będą oni zmuszani 
do ponoszenia kosztów rekultywacji gruntów. 

Zarząd ROD Częstochowianka w Częstochowie odrzuca w całości 
propozycje ustawy opracowana przez posłów PO . Uważamy, że opracowany 
obywatelski projekt ustawy o ogrodach działkowych , będzie znakomicie służył 
polskim rodzinom i jako jedyny powinien mieć szansę na jego wdrożenie i 
realizację . Będzie również służył w znakomity sposób Polsce . Projekt 
obywatelski popieramy jako Zarząd oraz wszyscy działkowcy zrzeszeni w 



naszym ogrodzie. Równocześnie zwracamy się z prośba do posłów Platformy 
Obywatelskiej o zaprzestanie własnych prac nad ustawą i o zdecydowane 
poparcie dla projektu obywatelskiego. Prośbę o poparcie projektu ustawy 
obywatelskiej kierujemy również do posłów wszystkich klubów działających w 
Sejmie RP przyczyniając się w ten sposób do obrony interesów działkowców a 
w szeregach , których skupiają się przede wszystkim emeryci i renciści, dla 
których działki są dużym wsparciem w uzupełnianiu skromnych budżetów 
domowych, jak również miejscem rekreacji i wypoczynku rodzin społeczności 
działkowej. To działkowcy własną pracą i sporymi własnymi nakładami 
finansowymi zagospodarowali nieużytki zamieniając je w oazę zieleni i 
aktualnie ponosimy już znaczne koszty na utrzymanie całej infrastruktury 
ogrodów. 

Za działkowiczów ROD Częstochowianka w Częstochowie 


