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Stanowisko w sprawie propozycji do ustawy o ogrodach działkowych 
posłów Platformy Obywatelskiej 

My działkowcy użytkujący działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Rejonie 
Brzeg zebrani na Walnym Zebraniu Informacyjnym w dniu 25 stycznia 2013r wyrażamy w 
imieniu 3600 działkowców gorący sprzeciw wobec propozycji przepisów nowej ustawy o 
ogrodach działkowych opracowanych przez zespół parlamentarzystów Platformy 
Obywatelskiej pod kierunkiem posła Stanisława Huskowskiego z Wrocławia. 

Szokiem dla działkowców był Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 11 lipca 2012r., który to działając tendencyjnie unieważnił 24 artykuły ustawy o 

rodzinnych ogrodach działkowych i zobowiązując organy ustawodawcze do jej zmiany w 
okresie 18 miesięcy. Korzystając z tej okazji zespół posłów Platformy Obywatelskiej pod 
kierunkiem posła Stanisława Huskowskiego opracował propozycje do nowej ustawy o 
ogrodach działkowych, które spowodują: 

radykalne pogorszenie warunków funkcjonowania ogrodów 
wygaszenie praw działkowców do terenów i zastąpienie ich odpowiednimi umowami 
o charakterze czasowym 
nacjonalizację infrastruktury ogrodowej 
likwidację organizacji Związkowej działkowców 
wprowadzenie podatków od altan 
nałożenie na działkowców opłat za korzystanie z terenu w oparciu o wartość rynkową 
gruntu 
tworzenie z majątku Polskiego Związku Działkowców Funduszu Ogrodowego 
likwidację Polskiego Związku Działkowców, a tym samych likwidację wieczystego 
użytkowania gruntów przez działkowców. 

Szanowna Pani Marszałek - czy krzywdząc 10 % polskich obywateli -
działkowców, którzy przez lata urządzali tereny przekazane przez im pod działki, a były to 
najczęściej tereny zdewastowane, zabagnione lub tereny wysypisk śmieci komunalnych. Czy 
na takie grabieżne rozwiązania prowadzone w majestacie prawa oczekuje społeczeństwo 
polskie. W okresie blisko 70 - lecia istnienia Państwa Polskiego grabież majątku 
wypracowanego własną pracą i za własne pieniądze należy tak potraktować jako likwidacje 



postkomuny dla część społeczeństwa polskiego dla którego do tej pory było być chlubą -
działkowcem. 

Ważne jest również i to, że propozycje Panów Posłów Platformy Obywatelskiej 
skrzywdzą grupę ludzi i ich rodziny o najniższym statusie majątkowym, a przypominamy, że 
są to najczęściej emeryci i renciści tzw. starego portfela . Działkowcami są też obecnie ludzie 
bezrobotni dla , których uzyskiwane plony z działki stanowią bardzo dużą pomoc w 
utrzymaniu rodziny. 

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

Zwracamy się z prośbą o opamiętanie i nie krzywdzenie polskich obywateli -
działkowców 

Z poważaniem 
w imieniu działkowców Rejonu Brzeg 
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Stanowisko w sprawie propozycji do ustawy o ogrodach działkowych 
posłów Platformy Obywatelskiej 

My działkowcy użytkujący działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Rejonie 
Brzeg-zebrani na Walnym Zebraniu Informacyjnym w dniu 25 stycznia 2013r wyrażamy w 
imieniu 3600 działkowców gorący sprzeciw wobec propozycji przepisów nowej ustawy o 
ogrodach działkowych opracowanych przez zespół parlamentarzystów Platformy 
Obywatelskiej pod kierunkiem posła Stanisława Huskowskiego z Wrocławia. 

Szokiem dla działkowców był Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 11 lipca 2012r., który to działając tendencyjnie unieważnił 24 artykuły ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych i zobowiązując organy ustawodawcze do jej zmiany w 
okresie 18 miesięcy. Korzystając z tej okazji zespół posłów Platformy Obywatelskiej pod 
kierunkiem posła Stanisława Huskowskiego opracował propozycje do nowej ustawy o 
ogrodach działkowych, które spowodują: 

radykalne pogorszenie warunków funkcjonowania ogrodów 
wygaszenie praw działkowców do terenów i zastąpienie ich odpowiednimi umowami 
o charakterze czasowym 
nacjonalizację infrastruktury ogrodowej 
likwidację organizacji Związkowej działkowców 
wprowadzenie podatków od altan 
nałożenie na działkowców opłat za korzystanie z terenu w oparciu o wartość rynkową 
gruntu 
tworzenie z majątku Polskiego Związku Działkowców Funduszu Ogrodowego 
likwidację Polskiego Związku Działkowców, a tym samych likwidację wieczystego 
użytkowania gruntów przez działkowców. 

Szanowni Posłowie - czy krzywdząc 10% polskich obywateli-działkowców, 
którzy przez lata urządzali tereny przekazane przez im pod działki, a były to najczęściej 
tereny zdewastowane, zabagnione lub tereny wysypisk śmieci komunalnych. Czy na takie 
grabieżne rozwiązania prowadzone w majestacie prawa oczekuje społeczeństwo polskie. 



W okresie blisko 70 - lecia istnienia Państwa Polskiego, grabież majątku 
wypracowanego własną pracą i za własne pieniądze należy potraktować jako likwidacje 
postkomuny i to stwierdzenie dla części społeczeństwa polskiego dla którego do tej pory 
było być działkowcem stanowiło chlubę jest wykrętnym oszustwem - tolerującym 
planowaną grabież ich dorobku pod przykrywką obowiązujących ustaw, które Panowie 
Posłowie planujecie wprowadzić.. 

Ważne jest również i to, że propozycje Panów Posłów Platformy Obywatelskiej 
krzywdzą grupę ludzi i ich rodziny o najniższym statusie majątkowym, a przypominamy, że 
są to najczęściej emeryci i renciści tzw. starego portfela . Działkowcami są też obecnie ludzie 
bezrobotni dla, których uzyskane plony z działki stanowią bardzo dużą pomoc w budżecie 
domowymi utrzymaniu rodziny. 

My działkowcy będziemy nadal walczyć o swoje i o prawo do samoorganizacji tak 
potężnego ruchu działkowego, który w niczym nie zagraża naszemu Państwu i 
społeczeństwu. 
Z przykrością powiadamiamy też Panów Posłów Platformy Obywatelskiej, że liczny 
lud działkowców, jest pracowity, ale też jest pamiętliwy i o wyrządzonych im 
krzywdach będzie długo pamiętał. 

Zwracamy się z prośbą o opamiętanie i nie krzywdzenie polskich obywateli -
działkowców 
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