
STANOWISKO 

Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego im. 2 Armii WP w Poznaniu 

z dnia 21.12.2012r. w sprawie propozycji do ustawy o ogrodach działkowych 
opracowanych przez posłów Platformy Obywatelskiej 

My członkowie organów statutowych działających społecznie w organach Polskiego 
Związku Działkowców w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im.2 Armii WP w Poznaniu 
po wspólnej wnikliwej analizie propozycji do projektu ustawy o ogrodach działkowych 
opracowanej przez zespół powołany w ramach Klubu Parlamentarnego PO stwierdzamy, 
że głoszone zapewnienia że „działkowcom nie stanie się krzywda" nie mają w projekcie 
odzwierciedlenia a wręcz przeciwnie. 
W projekcie zakłada się pozbawieniu działkowców nabytych praw, likwidację naszej 
organizacji oraz nacjonalizację jej majątku. Naszym zdaniem założenia opracowano bez 
uwzględnienia tego co jest najważniejsze w idei ogrodnictwa działkowego a w dodatku 
przyjęto rozwiązanie, które oznacza radykalne pogorszenie sytuacji większości 
działkowców oraz likwidacje wielu rodzinnych ogrodów działkowych. Projekt jest dla 
samorządów a nie dla działkowców. 
Autorzy projektu pomijają także tak istotne sprawy jak ochrona środowiska, warunki do 
życia, rekreacji i rehabilitacji, stworzenie świadczenia socjalnego dla warstw społecznych 
0 najniższych dochodach, integrację społeczną w miejscach zamieszkania oraz integracje 
międzypokoleniową a wreszcie zaspokojenie indywidualnych zamiłowań do estetyki 
otoczenia i upraw. O to dbały ogrody i Związek, który chce się zlikwidować! 

Nie wolno istniejących ogrodów działkowych i ich organizacji traktować jak firmy 
w upadłości. 

Trzeba zacząć od spojrzenia na cele jakie powinny być realizowane przy nowej ustawie 
1 sprawdzić czy są zgodne z oczekiwaniami społecznymi. I tu wydaje się nam, że 
w pierwszej kolejności należy rozpatrzyć projekt obywatelski przygotowany przez nasze 
środowisko działkowców. Projekt nasz zawiera te elementy idei ogrodnictwa działkowego, 
których nie można się dopatrzyć w założeniach klubu PO. Projekt obywatelski zawiera 
zmianę wszystkich przepisów uznanych za niekonstytucyjne przez Trybunał 
Konstytucyjny, a całościowo proponuje zmiany z możliwie najmniejszym obciążeniem 
samych działkowców, bez zakłócania ich obecnego stanu korzystania z działek. Nasze 
obawy o dalsze losy istnienia Rodzinnych Ogrodów Działkowych w dalszym ciągu nie 
ustają. 

Oczekujemy, że Pani Marszałek zwróci uwagę na zapisy przyjmowanych projektów ustaw 
o rod które będą składane przez różne ugrupowania polityczne, a posłowie będą bardziej 
przychylni do działkowców, by nie weszły w życie regulacje prawne, które zniszczą na 
stałe zapisany w polski krajobraz ruch ogrodnictwa działkowego. 


