
S T A N O W I S K O 

Zarządu i Komis j i Rozjemczej 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PARTYNICE" we Wrocławiu 

z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie propozyc j i do pro jektu ustawy 
o ogrodach dz ia łkowych autorstwa Plat formy Obywatelsk ie j 

„Likwiduje się PZD. Użytkowanie wieczyste wygasza się z mocy 
ustawy. Z majątku PZD tworzy się Krajowy Fundusz Ogrodowy" - tak 
brzmią punkty 40 i 41 „Propozycji do ustawy o ogrodach działkowych" 
autorstwa zespołu posłów Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem posła 
Stanisława Huskowskiego. 

Czym my, członkowie Polskiego Związku Działkowców - samorządnej 
organizacji pozarządowej - zasłużyliśmy sobie na takie traktowanie przez 
reprezentantów najwyższej władzy ustawodawczej w naszym kraju? 
Dlaczego uznawani jesteśmy za ludzi wykluczonych ze społeczeństwa? 
Dlaczego zamierza się zlikwidować organizację, do której wstąpiliśmy 
dobrowolnie, z własnej i nieprzymuszonej woli? Dlaczego próbuje się 
pozbawić nas majątku tworzonego przez ponad sto lat i przez wiele pokoleń 
działkowców? 

Uważamy, że jest to jawny, wrogi wobec nas akt niczym 
nieuzasadnionej, bezprawnej i niezgodnej z Konstytucją RP agresji. 

Jakże fałszywie brzmią słowa przedstawicieli partii rządzącej, iż 
propozycje te są zgodne z oczekiwaniami działkowców, że podejmowane są 
w ich interesie, że działkowcom nie stanie się krzywda itp. 

Otóż jest to absolutna nieprawda. Pozbawienie działkowców 
dotychczasowych uprawnień na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to 
niesprawiedliwość, z którą trudno się pogodzić. Ale cóż - z wyrokiem 
Trybunału nie zamierzamy polemizować. Musimy go uznać. 

W tej sytuacji działkowcy, bazując na wiedzy i doświadczeniu 
prawników, w ciągu kilku miesięcy doczekali się projektu ustawy, który daje 
nadzieję na utrzymanie praw nabytych przez lata, na dalsze funkcjonowanie 
i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych, choć z wieloma koniecznymi 
zmianami i modyfikacjami. Nic dziwnego, że pod tym obywatelskim projektem 
ustawy o ROD podpisy złożyło już kilkaset tysięcy osób. 
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Ale polityków rządzącej partii wcale to nie cieszy. Przecież na ogrodach 
można sporo zarobić, oczywiście kosztem tych najbiedniejszych: emerytów 
i rencistów, dla których ogrody są miejscem relaksu, odpoczynku, źródłem 
zdrowej żywności, a praca na działce - to kolejny dzień aktywnego życia. 

Dla kapitalistów potrzeby człowieka nie mają jednak większego 
znaczenia. Dla nich liczy się tylko kasa. Jak twierdzą np. działacze Polskiego 
Związku Firm Deweloperskich chodzi o to, aby nastąpiła racjonalizacja 
wykorzystania terenów ogrodów. Czy w ramach tej racjonalizacji należy 
zlikwidować samorządową organizację działkowców i przejąć jej majątek, 
a dodatkowo obłożyć działkowców podatkami i opłatami, których nie będą 
w stanie zapłacić? A może chodzi o takie utrudnienie im życia, aby sami, nie 
licząc na odszkodowania, rezygnowali z dalszego użytkowania działek? 

Propozycje do projektu ustawy o ogrodach działkowych opracowane 
przez zespół posłów Platformy Obywatelskiej - to całkowite 
ubezwłasnowolnienie działkowców, pełne podporządkowanie władzom gmin 
oraz zapowiedź dodatkowych restrykcji (przebudowa altan ogrodowych, 
obowiązek ponoszenia kosztów rekultywacji gruntów w przypadku likwidacji 
ogrodu itp.). 

Zarząd i Komisja Rozjemcza ROD „PARTYNICE" we Wrocławiu 
nie akceptują propozycji zespołu posłów Platformy Obywatelskiej 
i gorąco apelują do Marszałka Sejmu p. Ewy Kopacz, do wszystkich 
klubów poselskich, do senatorów, do wszystkich ludzi dobrej woli 
o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o ROD, która na pewno 
służyć będzie Polsce i polskim rodzinom. 

'alczyk / Helena Żuga\ 

Zdzisław Lewandowski 

Wrocław, 4 stycznia 2013 r. 


