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STANOWISKO 

uczestników walnego zebrania informacyjnego Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

im. Tadeusza Kościuszki w Krapkowicach podjęte w dniu 2.5 stycznia 2013 r. 

w sprawie: propozycji do ustawy o ogrodach działkowych posłów Platformy 

Obywatelskiej. 

Ogromnym zaskoczeniem dla działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 

Tadeusza Kościuszki w Krapkowicach był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 

2012 r. unieważniający 24 artykuły ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wielce 

niepokojące są propozycje do ustawy o ogrodach działkowych opracowane przez Zespół 

parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem posła Stanisława Huskowskiego 

z Wrocławia. 

W propozycjach wskazuje się, jakie konsekwencje organizacyjne i finansowe poniosą 

polscy działkowcy w przypadku uchwalenie proponowanych rozwiązań. Proponuje się 

pozbawienie praw działkowców do terenów i zastąpienie ich umowami o charakterze 

czasowym . Zakłada się likwidację Polskiego Związku Działkowców i użytkowanie wieczyste 

gruntów oraz wprowadzenie podatków od altan i zmniejszenie ich powierzchni. Zakłada się 

nacjonalizację infrastruktury ogrodowej i nałożenie na działkowców opłat za korzystanie 

z terenów w oparciu o wartość rynkową gruntów. 



Szanowna Pani Marszałek! 

Pytamy, czy takich rozważań prawnych oczekują działkowcy i społeczeństwo polskie? 

Czy na takie potraktowanie zasłużyliśmy użytkując działki zagospodarowane za własne 

pieniądze? Posłowie Platformy Obywatelskiej winni patrzeć na ogrody działkowe nie jako 

źródło zysku, ale zacząć je postrzegać jako tereny służące ludziom najbiedniejszym -

emerytom, rencistom, bezrobotnym. Tereny ogrodów działkowych to miejsca, gdzie się 

wypoczywa, uprawia warzywa, owoce i kwiaty, wychowuje młode pokolenie w zakresie 

poszanowania przyrody. 

Uważamy, że prawo powinno służy ludziom! Dlatego w pełni popieramy obywatelski 

projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który został opracowany z dużą 

znajomością tradycji ogrodnictwa w naszym kraju, potrzeb ogrodów i działkowców. 

Z poważaniem 

W imieniu działkowców - uczestników zebrania 

podpisali: 

Przewodniczący 

Komisji Rozjemczej: 
Przewodniczący 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej 
Przewodniczący 

Prezes Zarządu ROD: 
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STANOWISKO 

uczestników walnego zebrania informacyjnego Rodzinnego Ogrodu Działkowego 

im. Tadeusza Kościuszki w Krapkowicach podjęte w dniu ¿5 stycznia 2013 r. 

w sprawie: propozycji do ustawy o ogrodach działkowych posłów Platformy 

Obywatelskiej. 

Ogromnym zaskoczeniem dla działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 

Tadeusza Kościuszki w Krapkowicach był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 

2012 r. unieważniający 24 artykuły ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Wielce 

niepokojące są propozycje do ustawy o ogrodach działkowych opracowane przez Zespół 

parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem posła Stanisława Huskowskiego 

z Wrocławia. 

W propozycjach wskazuje się, jakie konsekwencje organizacyjne i finansowe poniosą 

polscy działkowcy w przypadku uchwalenie proponowanych rozwiązań. Proponuje się 

pozbawienie praw działkowców do terenów i zastąpienie ich umowami o charakterze 

czasowym . Zakłada się likwidację Polskiego Związku Działkowców i użytkowanie wieczyste 

gruntów oraz wprowadzenie podatków od altan i zmniejszenie ich powierzchni. Zakłada się 

nacjonalizację infrastruktury ogrodowej i nałożenie na działkowców opłat za korzystanie 

z terenów w oparciu o wartość rynkową gruntów. 

Szanowni Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej! 
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Pytamy, czy takich Fozwazftn prawnych oczekują działkowcy i społeczeństwo polskie? 

Czy na takie potraktowanie zasłużyliśmy użytkując działki zagospodarowane za własne 

pieniądze? Posłowie Platformy Obywatelskiej winni patrzeć na ogrody działkowe nie jako 

źródło zysku, ale zacząć je postrzegać jako tereny służące ludziom najbiedniejszym -



emerytom, rencistom, bezrobotnym. Tereny ogrodów działkowych to miejsca, gdzie się 

wypoczywa, uprawia warzywa, owoce i kwiaty, wychowuje młode pokolenie w zakresie 

poszanowania przyrody. 

Uważamy, że prawo powinno służy ludziom! Dlatego w pełni popieramy obywatelski 

projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który został opracowany z dużą 

znajomością tradycji ogrodnictwa w naszym kraju, potrzeb ogrodów i działkowców. 

Z poważaniem 

W imieniu działkowców - uczestników zebrania 

podpisali: 

Przewodniczący 
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