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STANOWISKO 
Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej ROD „Zgoda" w 
Sycowie oraz działkowców i mieszkańców Sycowa zgromadzonych na 
nadzwyczajnym zebraniu dotyczącym oceny projektu ustawy o ogrodach 
działkowych autorstwa Platformy Obywatelskiej. 

Zarząd, Komisja Rewizyjna, Komisja Rozjemcza Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „Zgoda" w Sycowie oraz działkowcy i mieszkańcy Sycowa 
zainteresowani dalszym istnieniem ogrodów działkowych w Polsce po 
zapoznaniu się z propozycjami do projektu nowej ustawy o ogrodach 
działkowych opracowanymi przez zespół posłów Platformy Obywatelskiej pod 
kierunkiem posła z Dolnego Śląska Stanisława Huskowskiego stwierdza, że 
propozycje te w pierwszej kolejności zmierzają do zmarginalizowania i 
zrujnowania rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce, a następnie do 
całkowitej ich likwidacji. 

Na taki cel wskazują wyraźnie następujące propozycje w projekcie ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych autorstwa PO: 

• próba nacjonalizacji i komunizacji infrastruktury ogrodów działkowych, 
to jest tych wszystkich urządzeń i obiektów, które z ogromnym wysiłkiem 
przez lata budowaliśmy, bez żadnej pomocy z zewnątrz; 

• propozycja zniesienia ochrony prawnej rodzinnych ogrodów działkowych 
w wyniku wygaszenia użytkowania wieczystego oraz prawa użytkowania 
gruntów, a zaproponowanie formy prowadzenia ogrodu działkowego na 
podstawie umowy dzierżawy, która może być w każdym czasie 
wypowiedziana, jeżeli będzie taka wola władz gminy (np., w wyniku 
zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego); 

• restrykcyjne obciążenia finansowe działkowców w postaci opłaty za 
użytkowaną działkę w oparciu o cenę rynkową gruntów, opłaty za 
użytkowanie części wspólnej, opłaty za korzystanie z mediów, a ponadto 
obowiązkowe opłaty na inwestycje i remonty, na utrzymanie w ogrodzie 
porządku i czystości, obciążenia podatkiem od nieruchomości części 
wspólnej, wpłaty na tzw. „fundusz ogrodowy" oraz opłatę na pokrycie 
kosztów prowadzenia ogrodu; 



• założenie, że ogród działkowy może być prowadzony przez tymczasowe 
stowarzyszenie, gminę, a nawet jednostkę zewnętrzną wskazaną przez 
samorząd lokalny; 

• utrudnienia, a nawet potencjalnie całkowite zamrożenie realizacji 
wszelkich inwestycji i remontów w ogrodach działkowych, albowiem na 
każdą inwestycję czy remont muszą wyrazić zgodę władze gminy, jako 
właściciel gruntów; 

• likwidacja PZD - samorządnej, niezależnej organizacji działkowców w 
Polsce; 

• obowiązek ponoszenia przez stowarzyszenie ogrodowe kosztów 
rekultywacji terenu po zlikwidowanym ogrodzie (co samo przez się 
stanowi swoiste kuriozum wśród propozycji PO). 

To tylko niektóre „ciekawe" propozycje, które mogą znaleźć się w nowej 
ustawie o ogrodach działkowych, jeżeli projekt autorstwa PO zostałby 
uchwalony przez Sejm RP. 

Biorąc pod uwagę powyższe możemy z całym przekonaniem stwierdzić, że 
projekt ustawy o ogrodach działkowych opracowany przez posłów PO w sposób 
zdecydowany stawia na całkowite ubezwłasnowolnienie działkowców i pełne 
ich podporządkowanie władzom samorządowym. 

Projekt ustawy o ogrodach działkowych przygotowany przez posłów Platformy 
Obywatelskiej niszczy w ten sposób ponad 100-letni dorobek ogrodów 
działkowych, niszczy społeczną organizację działkową - Polski Związek 
Działkowców, a zwłaszcza jej samorządność i niezależność. 

W związku z powyższym Zarząd, komisja Rewizyjna, Komisja Rozjemcza 
ROD Syców oraz działkowcy i mieszkańcy Sycowa zebrani w celu oceny 
projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa PO w całości odrzucają ów 
projekt i zwracają się do wszystkich posłów tej partii, w którą działkowcy tak 
mocno wierzyli, o zaprzestanie własnych prac nad ustawą o ogrodach 
działkowych, a skoncentrowaniu się na zdecydowanym poparciu dla projektu 
obywatelskiego ustawy o ROD, który, naszym zdaniem, dobrze będzie służyć 
Polsce i polskim rodzinom i który, jako jedyny, ma szanse na legislację i 
praktyczną realizację. 

Syców, dnia 31 stycznia 2013r. 
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