
STANOWISKO 
Zarządu, Komisji Rozjemczej i Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „Partyzant" we Wrocławiu z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie propozycji 
do projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa Platformy Obywatelskiej. 

Zarząd, Komisja Rozjemcza i Komisja Rewizyjna ROD „Partyzant" we Wrocławiu, po 
zapoznaniu się z propozycjami do projektu ustawy o ogrodach działkowych, przygotowanymi 
przez zespół posłów pod przewodnictwem posła Stanisława Huskowskiego stwierdza, że 
konsekwentnie zmierzają one do całkowitej likwidacji ogrodów działkowych w Polsce po 
ponad 115 latach istnienia. 

Propozycja nacjonalizacji i komunalizacji infrastruktury ogrodów, tworzonej za pieniądze 
działkowców jest bezprzykładnym aktem niesprawiedliwości, niegodnym państwa prawa. 

Pozbawienie wszystkich działkowców ochrony prawnej, jaką gwaranyuje Polski Związek 
Działkowców, brak możliwości zrzeszanie się pojedynczych stowarzyszeń w struktury ponad 
ogrodowe oraz wygaszenie użytkowania wieczystego i użytkowania gruntów ROD przez 
PZD, a także ubezwłasnowolnienie działkowców poprzez umowy dzierżawy zawierane na 
okresy zamknięte i całkowite uzależnianie wszelkiej aktywności w działaniu ogrodów od gmin 
jest skandalicznym naruszeniem wolności obywatelskich. 

Wymóg ponoszenia (w niektórych przypadkach nieuzasadnionych i nadmiernych) opłat to 
kolejny przykład działań, mających na celu osłabienie ruchu działkowego. 

Propozycje zespołu posłów Platformy Obywatelskiej stoją w sprzeczności z intencją i 
treścią wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. i zaprzeczając ideałom 
ludzkiej solidarności oraz aktywności społecznej naruszają prawa obywatelskie działkowców. 

Zarząd, Komisja Rozjemcza i komisja Rewizyjna w całości odrzuca omawianą 
propozycje zespołu posłów Platformy Obywatelskiej i apeluje do posłów PO o poparcie 
dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD, zgodnego z orzeczeniem Trybunału 
Konstytucyjnego i służącemu polskim rodzinom. 
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