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Stanowisko Zarządu ROD „Wypalanki" w Częstochowie w sprawie 

propozycji do ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych zespołu 

parlamentarnego Platformy Obywatelskiej 

Po zapoznaniu się z założeniami do ustawy opracowanymi przez 
parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej pod kierownictwem posła 
Stanisława Huskowskiego, stwierdzamy że z deklaracji posłów P.O po wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego iż nie dadzą działkowcom zrobić krzywdy pozostały 
tylko słowa. 
W naszym odczuciu założenia do projektu ustawy mówią zupełnie co innego. 
Projekt posłów PO chce działkowców pozbawić właściwie wszystkich praw 
nabytych oraz prawa własności do tego co mamy na działkach. 
Według posłów PO altana nie może być trwale związana z gruntem a więc przy 
likwidacji ogrodu żadne odszkodowanie nie należy się użytkownikowi. 
Dziwnie to przypomina przepis żywcem wzięty z prawa jakie obowiązywało w 
czasie rozbiorów pod zaborem pruskim.Dostosowanie altan do przepisu 
mówiącego o powierzchni altan do 20m2,w przeciągu 10 lat,zmusi wielu 
działkowców do rozbiórki altan,wybudowanych przecież zgodnie z przepisami. 
Ogrody nie będą już należały do działkowców,według projektu PO będą to 
tereny tylko dzierżawione.Jest zasadnicza różnica między własnością a 
dzierżawą którą właściciel może wypowiedzieć w każdym czasie. 
Wtedy też państwo znacjonalizowało prywatną własność. 
To dziwi szczególnie w przypadku partii której liderzy podkreślają że walczyli o 
prawo własności i oddanie znacjonalizowanych majątków. 
Trudno oprzeć się wrażeniu że politycy wyznają zasady moralności Kalego. 
Kuriozalnym jest zapis mówiący o tym że porządkowanie terenu po likwidacji 
ogrodu ma być finansowane ze środków działkowców. 



Nie sposób oprzeć się wrażeniu że posłowie PO pod kierownictwem Stanisława 
Huskowskiego dobrze odrobili lekcję historii, niestety biorąc z niej tylko to co 
im wygodne. 
W średniowieczu też skazaniec musiał opłacić kata który miał mu ściąć głowę. 
Kiedy dokładnie wczyta się w te proponowane przez parlamentarzystów PO 
pod przewodnictwem posła Stanisława Huskowskiego założenia to jasnym się 
staje że zmierza to do całkowitej likwidacji ogrodów działkowych. 
Bo pozbawienie działkowców praw nabytych,silnej reprezentacji przez 
likwidację PZD i odebranie majątku PZD na utworzenie Krajowego Funduszu 
Ogrodowego jest w naszym rozmieniu działaniem wprost zmierzającym do 
likwidacji ogrodnictwa działkowego. 
PO jako partia liberalna bardziej chyba ceni deweloperów niż działkowców. 
Cóż prostrzego niż w majestacie prawa odebrać biednym i sprzedać bogatym. 
Jesteśmy przekonani że ustawa z założeniami której się zapoznaliśmy jest w 
gruncie rzeczy przeciw działkowcom a nie wspierającą ruch działkowy i prawa 
działkowców. 
Założenia do projektu ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych opracowane 
przez zespól parlamentarny pod kierunkiem Stanisława Huskowskiego 
oceniamy zdecydowanie negatywnie. 
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