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STANOWISKO 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego„Radość" we Wrocławiu 

z dnia 10 stycznia 2013 roku 
w sprawie: propozycji do projektu ustawy o ogrodach działkowych 

autorstwa Platformy Obywatelskiej 

My, działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,Radość" we Wrocławiu z wielką 
uwagą zapoznaliśmy się z propozycjami ustawowymi zgłoszonymi przez zespół posłów 
Platformy Obywatelskiej pod kierownictwem posła Stanisława Huskowskiego. Z przykrością 
stwierdzamy, że jest to projekt, który nie może uzyskać naszej aprobaty ponieważ godzi on w 
nasze podstawowe prawa. Ma on na celu rozbicie i osłabienie struktur organizacyjnych 
polskich działkowców, a następnie stopniową degradację i likwidację ogrodów działkowych. 

Nigdy nie zgodzimy się z tym, żeby obciążono nas opłatami dzierżawnymi, podatkami za 
użytkowanie działek, podatkami za posiadane altanki. Na dodatek straszy się nas w tym 
projekcie perspektywą obowiązkowej rekultywacji terenów w razie konieczności oddania 
terenu gminie i w ogóle nie mówi się w nim o tym czy mamy wtedy jakieś szanse na 
odszkodowania za utracone mienie. Za tymi propozycjami stoi widmo całkowitego upadku 
ogrodnictwa działkowego w Polsce, gdyż działkowcy stopniowo zaczną porzucać swoje 
działki, nie będzie ich bowiem stać na ponoszenie zbyt wysokich kosztów ich utrzymania. 
Projekt o którym mowa godzi we wszystkie dotychczasowe podstawowe nasze prawa, a w 
tym także w nasze demokratyczne prawo do wolności zrzeszania się czego dowodem jest 
proponowana w nim likwidacja Polskiego Związku Działkowców. Jest to założenie 
całkowicie sprzeczne z Konstytucją RP. 

Z propozycji do projektu ustawy zespołu posłów Platformy Obywatelskiej wyłania się 
obraz całkowitego ubezwłasnowolnienia działkowca, pełne podporządkowanie go władzom 
Gminy, wraz z restrykcjami w postaci obowiązkowego zmniejszenia powierzchni altan do 20 
m2. Wspomniany już wcześniej obowiązek ponoszenia przez stowarzyszenia ogrodowe 
kosztów rekultywacji gruntów w przypadku likwidacji ogrodów należy traktować jako 
szczególne kuriozum. Zamiast nam dać odszkodowania za utracone mienie chce się nas w 
takich sytuacjach zmusić do poniesienia dodatkowych kosztów. 

Omawiany projekt, podobnie jak wcześniej zgłoszony projekt Solidarnej Polski, godzi w 
sumie w najuboższą część polskiego społeczeństwa, w emerytów i rencistów, którzy to w 
ogrodach działkowych realizują swoje marzenia, tworzą własne środki do przetrwania w 
naszej trudnej polskiej rzeczywistości. Ponad ich żywotny interes postawiono interes firm 
budowlanych, deweloperów oraz gmin. Prawem reakcji łańcuchowej przestaną istnieć w 
miastach oazy zieleni, które zamienią się w betonowe ciągi obiektów i zabudowań o 
charakterze biznesowym i komercyjnym. 

Nie zgadzamy się z tym wszystkimi propozycjami, bo wbrew wcześniejszym pozytywnym 
zapowiedziom posłów PO, mimo wszystko możemy zostać skrzywdzeni. Stanie się tak gdy 
zostaniemy pozbawieni wszelkiej ochrony prawnej, dotychczasowych uprawnień i prawa do 
zrzeszania się w naszym związku. Nasza siła była bowiem w naszej jedności i w silnym 



związku. Proponowana w projekcie likwidacja związku i nacjonalizacja jego majątku będzie 
katastrofą społeczną na ogromną skalę. 

Dlatego też nie zgadamy się z treścią wspomnianego projektu i całkowicie go 
odrzucamy. Wnosimy też o zaprzestanie prac nad omawianymi propozycjami 
ustawodawczymi posłów PO, które w naszym przekonaniu są sprzeczne z Konstytucją 
RP oraz z zasadą opiekuńczej roli Państwa wobec najuboższych warstw społeczeństwa, 
określoną w tej Konstytucji. 

Otrzymują: 

- Pan Bronisław Komorowski - Prezydent RP 
- Pan Donald Tusk - Premier RP 
- Marszalek Sejmu Pani Ewa Kopacz 
- Marszałek Senatu Pan Bogdan Borusewicz 
- Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO 
- Klub Parlamentarny SLD 
- Klub Parlamentarny PSL 
- Klub Parlamentarny „Ruch Palikota" 
- Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 
- Klub Parlamentarny „Solidarna Polska" 

/ - KR PZD Warszawa; 
- OZ PZD we Wrocławiu; 

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y 
KOMISJI U C H W A Ł i W N I O S K Ó W 

Członkowie Komisji Uchwał i Wniosków: 


