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Stanowisko 

Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców 
w sprawie propozycji projektu nowej ustawy o ogrodach działkowych opracowanych 
przez zespół powołany przez Klub Parlamentarny PO. 

Propozycje projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa zespołu 
powołanego przez Klub Parlamentarny PO wyrażają stanowisko polityków PO 
wobec sprawy przyszłości ogrodów działkowych. Jest ono czytelne i nie budzące 
żadnych wątpliwości, że autorzy propozycji oczekują aby Sejm RP uchwalił akt 
pozwalający rozprawić się z milionem rodzin działkowców i z ich ogólnopolską 
organizacją w sposób niszczący cały ich dorobek, w tym wszystkie prawa nabyte 
chronione Konstytucją RP, ponad wiekową tradycję ogrodnictwa działkowego 
w Polsce. 
Taki stan rzeczy nastąpi, jeśli wejdą w życie proponowane przepisy stanowiące 
m. in. o: 

- wygaszeniu dotychczas posiadanych praw działkowców do terenów 
rodzinnych ogrodów działkowych, w tym odebranie im bezterminowego 
prawa do korzystania z działek, 

- wywłaszczeniu działkowców z ich własnego majątku na działkach, 
- nacjonalizacji i komunalizacji infrastruktury ogrodowej zbudowanej 

z własnych środków działkowców, 
- likwidacji Polskiego Związku Działkowców - pozarządowej organizacji 

działkowców i wywłaszczenie jej z nabytych praw do gruntów ogrodów 
działkowych oraz nacjonalizacji jej majątku, 

- likwidacji samorządnych organizacji działkowców, bowiem propozycje 
wskazują jedynie na działanie organizacji działkowców tylko na szczeblu 
ogrodu, 

- nałożeniu na działkowców podatków za grunty i za własne altany i budynki 
w ogrodach służące do wspólnego korzystania, 

- likwidacji jakiejkolwiek samorządności w ogrodach poprzez 
podporządkowanie podmiotów zarządzających ogrodami właścicielom 
gruntów, 

- swobodnym dysponowaniu gruntami ogrodów przez właścicieli - gminy lub 



skarb państwa, co jest równoznaczne z otwarciem drogi do masowej likwidacji 
ogrodów. 

Należy jednocześnie zauważyć, że likwidacja Polskiego Związku Działkowców 
i nacjonalizacja jego majątku oraz zakaz zrzeszania się działkowców poza szczebel 
ogrodowy, w zamiarze autorów propozycji ma unicestwić ruch ogrodnictwa 
działkowego, aby na długo nie mógł się odrodzić, odbudować i stanowić przeszkody 
w rozgrabieniu gruntów ogrodów. 

Z wymienionych wyżej, tylko niektórych propozycji wynika bezspornie, że 
posłowie PO konsekwentnie i świadomie realizują niebezpieczny „kurs" wobec 
działkowców, stanowiąc bez nich i za nich w przekonaniu, że władza wie lepiej, 
władza ma rację, władza jest nieomylna i dlatego milion rodzin działkowców musi 
zostać poskromiona poprzez zniesienie demokratyzacji w ogrodach 
i podporządkowanie ich właścicielom gruntów. Z lektury tych propozycji wyłania 
się wizja przyszłości ogrodów działkowych jako pobojowiska po 
kilkudziesięcioletniej walce władzy z działkowcami. 

Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku 
Działkowców stoi na stanowisku, że tworzenie projektu ustawy, który jest 
zaprzeczeniem publicznie składanych obietnic o nie krzywdzeniu działkowców jest 
wyrazem pogardy wobec nich, jako obywateli a nieukrywana wrogość do 
ogólnopolskiej organizacji działkowców potwierdza, że politycy PO nie traktują tej 
części społeczeństwa jako partnera do konsultacji w tak ważnej dla nich sprawie. 
Dlatego działkowcy masowo popierają obywatelski projekt ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych. Ten projekt daje im pewność,że będą nadal mieli swój 
samorząd jako swojego reprezentanta i obrońcę i będą mogli nadal spokojnie 
korzystać z działek i z dotychczasowych praw. 

Przekazując niniejsze stanowisko Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego 
prosi o docenienie inicjatywy obywatelskiej, jako środowiska, które o nic i z nikim 
nie walczy, które chce jedynie zachować to, co im dobrze przez dziesięciolecia 
służyło. 
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