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S T A N O W I S K O 

Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
z terenu Kolegium Prezesów Zawiercie 
Polski Związek Działkowcow OZŚI Katowice 

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych Zawiercia.Poręby, Łaz, 
i Pilicy zebrani na naradzie w dniu 19 stycznia 2013 roku zapoznani 
z projektami nowych ustaw o ogrodach działkowych wyrażają stanowisko 
w sprawie propozycji do projektu ustawy o ogrodach działkowych opra-
cowywanych przez przedstawicieli Klubu Parlamentarnego Platformy 
Obywatelskiej pod kierownictwem Posła Stanisława Huskowskiego. 

Stwierdzamy iż propozycje zawarte w tych rozwiązaniach zmieżają 
do likwidacji ogrodów działkowych przez nacjonalizację i komunalizację 
wszystkich urządzeń na ogrodach wypracowanych przez działkowcow. 

Podobne stwierdzenie mamy co do likwidacji Polskiego Związku 
Działkowców, oraz zniesienia ochrony prawnej ogrodów działkowych 
przez wygaszenie użytkowania wieczystego i zwykłego oraz prawa 
użytkowania gruntów przez zastąpieniem go umowami dzierżawnymi 
z właścicielem, które mogą być w dowolnym czasie rozwiązane. 
Po komunalizacji i nacjonalizacji znacząco wzrosną opłaty za działkę 
i część wspólną w oparciu o cenę rynkową gruntu.Wzrosną wszystkie 
inne opłaty: na remonty,inwestycje,utrzymanie porządku,opłaty na 
pokrycie kosztów utrzymania i prowadzenia ogrodu. 

Zebrani na naradzie prezesi ogrodów działkowych nie widzą 
realizacji zobowiązań polityków wypowiedzianych po ogłoszeniu 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego, że " nie pozwolą aby działkowcom 
słała się krzywda". W założeniach do propozycji nowej ustawy o ogrodach 
działkowych PO nie widać obrony praw nabytych przez działkowcow. 
Boimy się o przyszłość ruchu ogrodnictwa w Polsce. Chcemy mieć 
zapewnienia prawne do dalszego użytkowania działek i funkcjonowania 
ogrodów działkowych,które mają długoletnią tradycję. 
Stanowczo sprzeciwiamy się propozycją zespołu Posłów Platformy 
Obywatelskiej przygotowujących projekt nowej ustawy o ogrodach 
działkowych. 

Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
w załączeniu lista z podpisami obecnych na naradzie 

Otrzymują: 

1. Pan Bronisław Komorowski - Prezydent RP 
2. Pan Donald Tusk - Premier Rządu RP 
3. Pani Ewa Kopacz - Marszałek Sejmu RP 
4. Pan Bogdan Borusewicz - Marszałek Senatu RP 
5. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej 
6. Krajowa Rada PZD 
7. OZŚI PZD Katowice 


