
S T A N O W I S K O 
PREZESÓW RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH 

OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO 
Z NARADY W DNIA 23 STYCZNIA 2013 ROKU 

W sprawie: projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa posłów 
Platformy Obywatelskiej. 

Prezesi rodzinnych ogrodów działkowych okręgu częstochowskiego obecni na 
naradzie zapoznali się z propozycjami do projektu ustawy o ogrodach 
działkowych opracowanego przez posłów PO. Zdaniem uczestników narady 
założenia ustawy w prostej linii mają doprowadzić do: 

1. Wygaszenia praw posiadanych dotychczas przez działkowców do terenów i 
zastąpienie ich odpłatnymi umowami o charakterze czasowym ( max do 25 
l a t ) . 

2. Nacjonalizację lub komunalizację infrastruktury ogrodowej. 
3. Likwidację pozarządowej organizacji działkowców i przejęcie jej majątku 

przez państwo. 
4. Likwidację samorządnych organizacji działkowców - powołanie jedynie 

szczebli ogrodowych z ograniczoną samodzielnością. 
5. Podporządkowanie podmiotów zarządzających ogrodem właścicielowi 

terenów. 
6. Możliwość rozwiązania umowy na prowadzenie ogrodu z organizaq'ą 

działkowców. 
7. Możliwość przejęcia zarządzania ogrodem bezpośrednio przez właściciela 

terenu lub ustanowionego zarządcę. 
8. Brak mechanizmów chroniących ogrody przed likwidacją. 
9. Nałożenie opłat za korzystanie z terenów w oparciu o rynkową wartość 

gruntów, a nie sposób wykorzystania gruntu. 
10. Nałożenie podatków za altany i budynki na terenie ogrodu. 
11. Odebranie działkowcom dotychczasowych bezterminowych praw do działki. 
12. Usunięcie przepisów będących podstawą dla zasady, że majątek na działce 

stanowi własność działkowca. 
13. Ograniczenie sposobu korzystania z działki poprzez zmniejszenie 

powierzchni zabudowy altany do 20 m z określeniem okresu 
dostosowawczego do tych wymogów do 10 lat. 

14. Finansowanie terenu - porządkowanie po likwidacji ogrodu ze środków 
działkowców. 



Zaproponowane przez posłów PO rozwiązania muszą budzić zdecydowany sprzeciw 
środowiska polskich działkowców, jak przedstawione założenia opracowane pod 
kierownictwem posła Stanisława Huskowskiego mają się do deklaracji 
wygłaszanych przez Premiera i parlamentarzystów PO w dniu ogłoszenia wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego, że nie dadzą działkowcom zrobić krzywdy. 

Prezesi rodzinnych ogrodów działkowych naszego okręgu w imieniu 9.000 
działkowych rodzin zwracają się do Pani Marszałek Sejmu RP Pani Ewy Kopacz, 
Premiera RP Donalda Tuska oraz parlamentarzystów ziemi częstochowskiej i 
wszystkich ludzi dobrej woli o zachowanie dotychczasowej funkcji i charakteru 
rodzinnych ogrodów działkowych dla przyszłych pokoleń poprzez stworzenie 
dobrego prawa. 

1. Premier RP Donald Tusk 
2. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz 
3. Parlamentarzyści ziemi częstochowskiej 
4. Prezes KR PZD. 
5. a/a 


