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Szanowny Panie Premierze! 

Społecznie wykonujący swoje obowiązki wobec członków i Związku, demokratycznie wybrani 
członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu wraz z Przewodniczącymi Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej PZD i Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Gdańsku, posiadający statutowe 
upoważnienie do reprezentowania struktur Związku w Okręgu Gdańskim biorący udział w 
statutowym posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2013 roku, przedstawiają swoje stanowisko w 
przedmiocie projektowanych zmian przez Platformę Obywatelską w zakresie funkcjonowania 
ogrodnictwa działkowego w Polsce 
Analizując udostępniony działkowcom projekt ustawy opracowany przez zespół kierowany 
przez Stanisława Huskowskiego stwierdzamy, że zawarte w nim założenia wskazują na 
ewidentny brak znajomości specyfiki ogrodnictwa działkowego funkcjonującego na ziemiach 
polskich przez ponad 114 lat. 
Projekt tak skonstruowany jest swoistym powrotem do czasów z poprzedniej epoki, gdy 
ustawami i dekretami nacjonalizowano majątek różnych organizacji. Potwierdzeniem tego jest 
chociażby propozycja nacjonalizacji majątku PZD będącego dorobkiem wielu pokoleń Polakówl 
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Kolejny raz pragniemy zwrócić uwagę, że ogrody działkowe w Polsce to tradycja i dorobek 
powstały w XIX IXX wieku z potrzeb społecznych, a pierwsze ogrody powstały prawie dwa wieki 
temu. Z tego dorobku wielu pokoleń polskich działkowców nic nie można uronić, a zadaniem 
Państwa i jego konstytucyjnych organów jest rozwijanie ruchu ogrodnictwa działkowego, 
wsłuchiwanie się w głosy samych działkowców i ich statutowych reprezentantów. 
Wszelkie zmiany ustawowe dotyczące nas działkowców muszą być dokonywane z nami, a nie 
przeciw nam, bowiem nie wolno wracać do czasów, w których „władza wiedziała lepiej". 



Szczególnie wnikliwie trzeba rozpatrywać wszelkie pomysły zmian, gdy kilkanaście milionów 
Polaków żyje poniżej minimum socjalnego, kilka milionów żyje poniżej granicy ubóstwa a 
bezrobocie jest dwucyfrowe. 
Przedłożony projekt budzi uzasadnione obawy działkowców, których nie będzie zwyczajnie stać 
na uprawianie swoich małych działek a przez to prowadzić będzie do komercjalizacji terenów 
zajmowanych przez nasze ogrody, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich. 
Nikt ze środowiska polskich działkowców nie może się zgodzić, aby propozycje posłów 
Platformy Obywatelskiej weszły w życie, bowiem przewidują one; 
- nacjonalizację i komunalizację całego majątku PZD na wszystkich organizacyjnych szczeblach, 
- likwidację Polskiego Związku Działkowców, co stoi w jawnej sprzeczności z Konstytucją RP, 
- wygaszenie i wykreślenie z ksiąg wieczystych prawa użytkowania wieczystego, 
- brak możliwości zrzeszania się pojedynczych stowarzyszeń w struktury regionalne i krajowe, 
- prowadzenie ogrodu przez stowarzyszenie na podstawie umowy dzierżawy zawieranej z 
właścicielem gruntu na czas określony, 
- pełną kontrolę działalności stowarzyszenia przez właściciela gruntu oraz możliwość przejęcia 
prowadzenia ogrodu przez tego właściciela lub powierzenie prowadzenie innej Jednostce 
zewnętrznej, 
- ustanowienie korzystania z działki przez działkowca w okresie ustalonym w umowie dzierżawy 
ze stowarzyszeniem, 
- ograniczenie powierzchni altan do 20 rr>2 wraz z zabronieniem powiązania jej z gruntem, czego 
nawet nie przewiduje Prawo Budowlane, 
- likwidację ROD przez właściciela gruntu w każdym dowolnym przypadku i w dowolnym 
terminie, 
- zobowiązanie działkowców do rekultywacji gruntu i posprzątania terenu w przypadku 
likwidacji ROD, 
- obciążenie działkowców roczną opłatą za oddanie gruntu na prowadzenie ogrodu w wysokości 
0,2% wartości rynkowej gruntu, 
- prowadzenie jakichkolwiek inwestycji, modernizacji i remontów wyłącznie za zgodą właściciela 
gruntu, 
- obciążanie działkowców kosztami opłat za użytkowaną działkę, za użytkowanie części 
wspólnych w ogrodzie, na podatek od nieruchomości dotyczących części wspólnych, na fundusz 
ogrodowy i prowadzenie ogrodu. 
Jeżeli zatem tak ma wyglądać prawo tworzone przez Platformę Obywatelską w odniesieniu do 
OBYWATEL! to przyzwolenia polskich działkowców na to nigdy nie będzie! 
Jako pełnoprawni Obywatele nie zgadzamy się na poddawanie polskich działkowców kolejnym 
nieprzemyślanym eksperymentom zapominając, że przez dziesięciolecia organizowaliśmy w 
skali kraju nasze ogrody na żwirowiskach, nieużytkach, terenach przez nikogo wówczas 
niechcianych i poświęcając swój czas i ciężko wypracowywane dochody. 
Wyrażamy jednocześnie przekonanie, że parlamentarzyści będą szanowali i respektowali nasze 
prawa nabyte i do tego nabyte w zaufaniu do prawa stanowionego przez organy Państwal 
Stwierdzamy, że zapewnienia wszystkich sił politycznych medialnie wyrażane tuż po ogłoszeniu 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego w lipcu 2012 roku staną się faktem i projektowane zmiany 
będą w pełnej z nimi zgodności wraz z wypełnieniem zaleceń Trybunału w przedmiotowej 
sprawie. 
Zapewne zna Pan polskie przysłowie, które mówi Jak Kuba Bogu tak Bóg Kuble" i zapewniamy, 
że przy najbliższych wyborach polscy działkowcy wyciągną stosowne wnioski stając przy urnach 
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wyborczych decydując się komu powierzyć mandat parlamentarzysty tak krajowego jak I 
europejskiego. 
Niniejsze stanowisko przekazujemy także do: 
- Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, od którego oczekujemy spełnienia przysięgi 
złożonej w dniu ślubowania, iż będzie strażnikiem Praw Konstytucyjnych i Swobód 
Obywatelskich i żadne przeciwności nie są w stanie Pana Prezydenta zwolnić z tych deklaracji, 
- Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz, 
- Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, 
- Klubów Parlamentarnych: Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej, Prawa i Sprawiedliwości, Solidarna Polska, Ruch Poparcia Palikota, 
oraz przesyłamy do wiadomości: 
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego, 
- Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Marii Fojt, 
- Przewodniczącej Krajowej Komisji Rozjemczej PZD Olgi Ochrymiuk. 

Z działkowym pozdrowieniem 

Społecznie wykonujący swoje obowiązki wobec członków i Związku 

Członkowie Prezydium OZ PZD w Gdańsku 

Członkowie: 
Maria Domalewska 

WicePrezes OZ PZD 
Sekretarz OZ PZD 
Skarbnik OZ PZD 

Prezes OZ PZD 

PZD w Gdańsku 
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