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Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Poświętne; we Wrocławiu z dnia 
5 stycznia 2013 roku w sprawie propozycji do Projektu ustawy o ogrodach działkowych 
autorstwa Platformy Obywatelskiej. 

Zarząd ROD Poświętne we Wrocławiu po zapoznaniu się z propozycjami do 
Projektu nowej ustawy o ogrodach działkowych , przygotowanymi przez zespół 
Posłów Platformy Obywatelskiej pod kierunkiem posła Stanisława Huskowskiego, 
stwierdza >że zawarte w nim propozycje zmierzają do szybkiej likwidacji ogrodnictwa 
działkowego w Polsce, które ma ponad 100 letnią tradycję. 

Świadczą o tym proponowane zapisy: 
- z mocy ustawy likwidacja samorządnej organizacji działkowców Polskiego 

Związku Działkowców. 
- Brak zapisu o możliwości powołania Stowarzyszenia na szczeblu krajowym 
- czy wojewódzkim. 
- Podporządkowanie stowarzyszeń ogrodowych właścicielom gruntu. 
- Nacjonalizacja majątku Związku. 
- Likwidacja mocą ustawy prawa wieczystego użytkowania. 
- Obciążanie działkowców różnego rodzaju opłatami. 
- Likwidacja terenu ROD w każdym przypadku na cele publiczne lub inne 
- zapisane w przestrzennym planie zagospodarowania miasta. 
- Finansowanie rekultywacji terenu po likwidacji ogrodu. 

Posłowie PO opracowując ten projekt udają , że nie wiedzą ,że 
użytkownikami działek to w bardzo dużym procencie emeryci,renciści 
,bezrobotni i młode małżeństwa dla których działka to jedyne miejsce 
spędzania wolnego czasu i uzupełnienie domowej kuchni,a tym bardziej w 
obecnym okresie kryzysu gospodarczego. 

- W tym miejscu zwracamy się do Pana Premiera i Przewodniczącego Partii 
PO Donalda Tuska , jak się to ma do zapewnień Pana o nie zatykaniu dziury 
budżetowej kosztem emerytów i rencistów, czy te zapewnienia po latach 
rządzenia straciły na wartości. Czy Pana Partia ma być Biblijną pięścią 
,Uderz w pasterza- w PZD a owce -ogrody 'będą łatwa zdobyczą dla biznesu. 

Panowie Posłowie PO , działkowcy w dużej części [na naszym ROD 
80%] to Elektorat Platformy Obywatelskiej, dla tego apelujemy , odłóżcie 
prace nad Swym projektem ustawy o ogrodach a dajcie poparcie razem z 
Polskim Stronnictwem Ludowym dla Naszego Obywatelskiego Projektu o 
ROD złożonego w Sejmie RP. 

Z pozdrowieniami 
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Otrzymują: Pan Bronisław Komorowski -Prezydent RP 
Pan Donald Tusk Premier Rządu RP 
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Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej 
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