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W sprawie: propozycji do ustawy o ogrodach działkowych opracowanych przez zespół parlamentarzystów Platformy 
Obywatelskiej 

Przewodniczący Komisji Rozjemczych Rodzinnych Ogrodów Działkowych okręgu elbląskiego, społecznie działający organ 
rozjemczy, po zapoznaniu się z propozycjami do ustawy o ogrodach działkowych opracowanymi przez zespół 
parlamentarzystów pod kierunkiem posła Stanisława Huskowskiego, wyrażają swoje zaniepokojenie propozycjami i 
niezadowolenie z tak lekceważącego potraktowania działkowców w „założeniach" do ustawy decydującej o losie 
działkowców w Polsce. 

Już te ogólnikowe i nieprecyzyjne propozycje wskazują, że działkowcy zostaną pozbawieni wieloletniego dorobku i praw 
nabytych w okresie ponad 120 -letniego funkcjonowania ogrodów w Rzeczypospolitej Polskiej jak: 
- wygaśnięcie prawa wieczystego gruntów wraz z likwidacją Polskiego Związku Działkowców, 
- z majątku PZD utworzenie Krajowego Funduszu Ogrodowego - nawet bez określenia jego przeznaczenia, 
- funkcjonowanie ogrodów działkowych na podstawie krótkoterminowych umów dzierżawy zawieranych na warunkach 
określonych przez właścicieli gruntów, 
- duża swoboda wypowiadania umów dzierżawy przez właściciela gruntów, 
- swoboda właściciela gruntu w podejmowaniu decyzji o możliwości korzystania przez niektóre osoby z terenów 
dzierżawionych przez stowarzyszenie ogrodowe, na innych zasadach, co jest łamaniem zasad demokracji i zasad równości 
praw wszystkich użytkowników działek, 
- założenia dotyczące ustalenia opłat za korzystanie z działek na podstawie wolnorynkowych cen nieruchomości 
gruntowych, 
- ustalanie podatków i opłat łącznie z opłatami za „ prowadzenie ogrodu" wskazuje, że opłaty te będą zbyt dużym 
obciążeniem dla użytkowników w szczególności dla emerytów, rencistów i rodzin wielodzietnych dla których możliwość 
korzystania z działki jest wielkim dobrem. 
Skutkiem wejścia w życie ustawy uchwalonej na podstawie założeń opracowanych przez zespół parlamentarzystów PO 
będzie likwidacja ogrodów działkowych w krótkim czasie. 
W naszym odczuciu propozycje do ustawy są szkodliwe dla idei ogrodnictwa działkowego w Polsce i pozostają w jaskrawej 
sprzeczności z publicznie składanymi zapewnieniami zarówno Pana Premiera jak i wielu parlamentarzystów, że 
„działkowcom nie stanie się krzywda" . 
Zdecydowanie negatywnie oceniając propozycje do ustawy o ogrodach działkowych opracowanej przez parlamentarzystów 
PO jaki i projekt ustawy złożony przez Solidarną Polskę, zwracamy się z apelem do Pana Premiera - Prezesa Platformy 
Obywatelskiej - jak i wszystkich parlamentarzystów o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. 
W naszym przekonaniu zachowuje on ducha i idee ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, spełnia oczekiwania 
społeczności działkowej, zabezpiecza interesy i prawa działkowców i dorobek wielu pokoleń użytkowników działek. 
Projekt obywatelski został opracowany z poszanowaniem zasad Konstytucji RP oraz uwzględnia stanowisko Trybunału 
Konstytucyjnego zawarte w wyroku z dnia 11 lipca 2011. 

Podkreślamy, że obywatelski projekt ustawy popierany jest przez działkowców z naszego okręgu elbląskiego i wszystkie 
jego struktury o czym świadczy złożenie ponad 10 tysięcy podpisów na listach poparcia. 
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Otrzymują: 
1. Adresat 
2. Klub Parlamentarny PO, 
3. Klub Parlamentarny PiS, 
4. (Club Parlamentarny PSL, 
5. Klub Parlamentarny SLD, 
6. Klub Parlamentarny Ruch Palikota 



Lista uczestników narady z dnia 10.01.2013 popierających obywatelski 
projekt ustawy o ogrodach działkowych 

Podpis osoby 
uczestniczącej 
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