
S T A N O W I S K O 

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Morwami" 
we Wrocławiu w sprawie propozycji projektu ustawy o ogrodach 
działkowych przygotowanej przez Posłów Platformy Obywatelskiej. 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Morwami" we Wrocławiu 
po zapoznaniu się z propozycjami projektu ustawy o ogrodach działkowych 
przygotowanymi przez zespół parlamentarzystów PO pod kierownictwem 
Posła Stanisława Huskowskiego, stwierdza, że propozycje te zmierzają do 
odebrania praw działkowcom i pogorszenia warunków funkcjonowania 
ogrodów. 
Według propozycji projektu ustawy, działkowcy nie tylko mogą utracić 
swój majątek wypracowany przez kilka pokoleń rodzin działkowców, 
ale również zostaną obciążeni wieloma dodatkowymi kosztami. 
Liczne obciążenia finansowe w postaci opłaty za użytkowanie działki 

w oparciu o rynkową wartość gruntów, podatki za altanę, podatki od 
nieruchomości części wspólnej i inne dodatkowe opłaty, spowodują, 
że działkowców nie będzie stać na tak duże wydatki. 
Z propozycji projektu wynika, że po wygaszeniu prawa wieczystego 
użytkowania, do czego dążą Posłowie PO, likwidacji może ulec każdy 
ogród działkowy jeżeli tak zdecydują władze Gminy, a stowarzyszenie 
ogrodowe będzie miało obowiązek rekultywacji gruntów ogrodu 
likwidowanego. 

Nie do przyjęcia jest propozycja, żeby środki pieniężne, wkłady 
działkowców przeznaczone na rozwój rodzinnych ogrodów działkowych 
zostały przejęte / znacjonalizowane / przez Skarb Państwa. 
Propozycja projektu ustawy sprowadza się do przejęcia majątku 
wypracowanego przez kilka pokoleń rodzin działkowców i masową 
likwidację ogrodów. 
Tym biednym ludziom chce się odebrać dorobek osiągnięty ciężką pracą, 
kosztem ogromnych wyrzeczeń. 
Nikt nie pamięta, że te piękne tereny zielone, zajęte przez ogrody, to 
dawne nieużytki i wysypiska śmieci, które dzięki ogromnej pracy 
i nakładom finansowym działkowców, dzisiaj stanowią zielone „płuca 
miast" i ożywiają betonowe blokowiska. 
Zarząd rodzinnego ogrodu działkowego odrzuca propozycję projektu ustawy 
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o ogrodach działkowych zespołu Posłów PO, która proponuje ograbienie 
w majestacie prawa najuboższą część społeczeństwa czyli działkowców. 
Panowie Posłowie PO! 
Nie traktujcie działkowców i ogrody jako zbędny balast, który nie pasuje 
do dzisiejszych czasów, w których liczy się tylko pieniądz, nawet ten 
zarobiony na krzywdzie miliona najbiedniejszych polskich rodzin. 

Apelujemy do Pani Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Posłów 
Klubu Parlamentarnego PO oraz twórców propozycji ustawy o ogrodach 
działkowych, o poparcie Obywatelskiego Projektu Ustawy o Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych, który został opracowany przez działkowców. 
Projekt ten realizuje wszystkie wytyczne Trybunału Konstytucyjnego RP, 
a działkowcy mają zagwarantowaną ciągłość i kontynuację nabytych 
wcześniej praw. 
Panowie Posłowie PO! 
Niech piękne publiczne deklaracje broniące ludzi najuboższych nie będą 
tylko pustymi słowami. 
Przez wiele lat milionowa rzesza działkowców obdarzała rządzących 
kredytem zaufania. 
Wierzymy, że i tym razem nas nie zawiodą. 
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