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Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej 

STANOWISKO 

w sprawie: propozycji do ustawy o ogrodach działkowych posłów Platformy Obywatelskiej. 

Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej ROD im. „RELAKS" w Kędzierzynie-
Koźlu wyrażają dezaprobatę dla treści propozycji do ustawy o ogrodach działkowych opracowanych 
przez zespół parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem posła Stanisława 
Huskowskiego. Propozycje te wywołały wśród nas, działkowców, duże negatywne emocje, większe 
aniżeli wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r. uznający za niekonstytucyjne 
24 artykuły ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o ROD. W tych propozycjach trudno doszukać się wytycznych 
wynikających z uzasadnienia wyroku nie mówiąc już o t ym, że zapomniano ująć w nich ochronę 
prawa do działki i własności nasadzeń, naniesień i urządzeń wykonanych z środków pieniężnych 
działkowca. Autorzy projektu nie wiedzą o konstytucyjnej ochronie nabytych praw i , że celem 
prawa jest dobro człowieka i ono musi być naczelną zasadą przy podejmowaniu rozstrzygnięć w tym 
przedmiocie. Z przedstawionych propozycji wynika, że autorom obca jest treść uzasadnienia wyroku 
Trybunału nie mówiąc o znajomości treści zdań odrębnych złożonych przez dwóch sędziów Trybunału 
Marka Kotlinowskiego i Andrzeja Wróbla, a są wartościowym materiałem. Działkowcy nie będą mieć 
żadnych praw i nie będą podlegać żadnej ochronie prawnej. Razem ze stowarzyszeniem ogrodowym 
będą podlegać wyłącznie decyzjom właściciela terenu ogrodu. Propozycje Platformy są 
potwierdzeniem, że włączanie się instytucji i naczelnych organów Państwa( RPO, NIK, I Prezes Sadu 
Najwyższego, Trybunał Konstytucyjny) do walki z działkowcami i naszym Związkiem ( PZD ) odbywało 
się przy milczącej zgodzie i za przyzwoleniem partii rządzącej ( PO ). Propozycje są odzwierciedleniem 
stosunku Platformy Obywatelskiej do działkowców i tworzonego przez nich zrzeszenia - PZD, a także 
stosunku do obowiązujących przepisów prawa poczynając od ustawy zasadniczej - Konstytucji RP. 
Propozycje Platformy w porównaniu do dotychczasowych projektów SLD i Solidarnej Polski są 
najgorsze, a proponowane rozwiązania prawnie niedopuszczalne. Widać, że propozycje do projektu 
ustawy o ogrodach działkowych opracowały osoby niewiele wiedzące na temat ogrodnictwa 
działkowego i funkcjonowania samorządu działkowców oraz celu, przeznaczenia i funkcji ogrodów 
działkowych. Propozycje te są kasandrycznym proroctwem (autorstwa kierownictwa PO )i po wejściu 
ich w życie będą kluczem do masowej likwidacji ogrodów, a lobby deweloperskie będzie miało niczym 
nieograniczony dostęp do terenów ogrodów, których po upływie lat piętnastu będzie niewiele, żeby 
nie powiedzieć, że w ogóle. Gdzie są osoby z Platformy, które po wyroku TK tak ochoczo składały 
działkowcom obietnice na czele z Marszałek Sejmu RP p. Ewą Kopacz, że „ nie pozwolimy skrzywdzić 
działkowców", „nie możemy odbierać ogródków działkowcom", itp. 
Propozycje do ustawy oznaczają dla nas, działkowców, m.in.: 

1) otwarcie drogi do masowej likwidacji ogrodów (w myśl hasła: pieniądz ponad wszystko ), 
2) wywłaszczenie PZD z praw do gruntów i znacjonalizowanie majątku organizacji pozarządowej 

(stowarzyszenia ) jakim jest organizacja działkowców - PZD, 
3) wywłaszczenie działkowców z ich majątku znajdującego się na działce ( altany, nasadzenia, 

i urządzenia ) nabyte lub wykonane ze pieniędzy działkowca, 
4) wygaszenie praw do bezpłatnego użytkowania gruntu przez działkowców i zastąpienie ich 

odpłatnymi umowami o charakterze czasowym, 



5) komunalizację lub nacjonalizację infrastruktury ogrodowej wykonanej z środków pieniężnych 
działkowców (domy działkowca, ogrodzenia, hydrofornie, sieci energetyczne i wodociągowe, 
aleje i drogi ogrodowe, place zabaw itp.), a za ich użytkowanie trzeba będzie płacić, 

6) całkowite podporządkowanie stowarzyszeń ogrodowych właścicielowi terenu, 
7) nałożenie na działkowców opłat za korzystanie terenu ustalanych w oparciu rynkową wartość 

gruntu, 
8) wprowadzenie podatków od altan z jednoczesnym ograniczeniem ich powierzchni do 20 m 

kw. , nie połączonych trwale z gruntem oraz w terminie 10 lat dostosowanie do tych 
wymogów istniejących altan!! I! 

9) Odebranie działkowcom ( obywatelom ) praw nabytych i pogwałcenie zasady, że „prawo nie 
działa wstecz". 

Szanowna Pani Marszałek-czy na takie grabieżne rozwiązania, prowadzone w majestacie 
prawa oczekuje społeczeństwo polskie? Czy na tak haniebne potraktowanie - odebranie i zniszczenie 
majątku wypracowanego własną pracą i za własne pieniądze - należy odebrać i zniszczyć ich działki i 
ogrody działkowe? Tego nie dokonał żaden najeźdźca i żaden rząd na przestrzeni od 1945r. Pytamy 
się dlaczego nasze Państwo traktuje rodziny o najniższym statusie majątkowym w tak okrutny 
sposób? 

My działkowcy będziemy nadal walczyć o swoje i o prawo do samoorganizacji tak 
potężnego ruchu działkowego, który w niczym naszemu Państwu i obywatelom nie zagraża. 

Zwracamy się z prośbą o opamiętanie i nie krzywdzenie 10% polskich obywateli. 

Z poważaniem 
w imieniu członków organów samorządu 

ogrodowego podpisują: 

Przewodniczący 
Komisji Rozjemczej 

Przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej 

Prezes 
Zarządu ROD 

Kędzierzyn - Koźle, dnia 12.01.2013r. 


