
WROCŁAW 20.01.2013 rok 

STANOWISKO 

Zarządu i komisji statutowych Rodzinnego Ogrodu Działkowego"IRYS " we WROCŁAWIU z 
dnia 20.01.2013 roku. 

w sprawie; propozycji do projektu ustawy o ogrodach działkowych posłów Platformy 

Obywatelskiej. 

Uczestnicy Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ROD "IRYS" we Wrocławiu w dniu 
20.01.2013 roku po zapoznaniu się z założeniami do projektu ustawy o ogrodach 
działkowych autorstwa Platformy Obywatelskiej jednogłośnie stwierdzają, że zmierzają one 
w kierunku całkowitej likwidacji ogrodów w Polsce, do pozbawienia jakichkolwiek praw 
działkowiczów-obywateli naszego Kraju-także wyborców. 

Wskazuje na to propozycja nacjonalizacji i komunalizacji infrastruktury ogrodów 
działkowych,które wielkim wysiłkiem zostały wypracowane przez ludzi starszych,emerytów, 
czyli tych ludzi ,którzy najlepsze swoje lata poświęcili pracy dla dobra rozwoju naszego 
ka raj u. Posłowie Platformy Obywatelskiej tym się nie przejmują ,ich to nie obchodzi w jakich 
warunkach ci ludzie będą spędzać końcówkę swego życia.O siebie potrafią zadbać.Nasze 
ogrody mają długoletnią tradycje. Są one urządzone bez dotacji państwowych,czy też 
samorządowych.W propozycjach do projektu ustawy widzimy tylko wrogość i nie 
przychylność do ludzi starszych,którzy są już słabi by podjąć walkę o swoje prawa i swój 
dorobek włożony w urządzenie ogrodów i swoich działek. Łatwo za tym można to 
zniszczyć. 

Propozycje do projektu wskazują na to iż działkowcy mogli by uprawiać swoje działki na 
podstawie umowy dzierżawnej zawarte z władzami Gminy na określony czas. To znaczy ,że 
działkowcy nigdy by nie mieli pewności jak długo mogą gospodarować na swoich działkach. 
Umowy dzierżawne mogą by w każdej chwili rozwiązane. W prawdzie zaznacza się, że może 
to być na koniec roku ,ale to żadna pociecha. 

Wiele innych propozycji Platformy Obywatelskiej choć by takie jak;zmniejszenie wielkości 
altan do 20m2,pełne podporządkowanie działkowca Gminie,zarządzanie 
ogrodami,ponoszenie przez stowarzyszenie ogrodu kosztów jego likwidacji, wskazuje na 
dążenie do pełnego ubezwłasnowolnienia działkowców. 

My działkowcy nie zgadzamy się na takie nas traktowanie,na kompletne nie liczenie z 
naszym głosem. Dlatego też zwracamy się z wielką do posłów Platformy Obywatelskiej 



prośbą, by zaprzestali prac nad projektem ustawy przy takich założeniach, a poparli 
obywatelski projekt o ROD,który będzie dobrze służył działkowcom, Polsce i jej przyszłym 
pokoleniom. 

Podpisy uczestników Zebeania; 
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