
Września, dnia 18 stycznia 2013 roku 

Polski Związek Działkowców 
Powiatowe Kolegium Prezesów 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
we Wrześni 

Do: 
Pan Bronisław Komorowski — Prezydent RP 
Pani Ewa Kopacz—Marszałek Sejmu RP 
Pan Bogdan Borusewicz - Marszałek Senatu RP 
Pan Donald Tusk - Premier Rządu RP 
Klub Parlamentarny PO 
Klub Parlamentarny PIS 
Klub Parlamentarny „Ruch Palikota" 
Klub Parlamentarny SLD 
Klub Parlamentarny PSL 
Klub Parlamentarny „Solidarna Polska" 

STANOWISKO ZEBRANIA INFORMACYJNEGO W SPRAWIE PROJEKTÓW 
USTAW SKŁADANYCH PRZEZ PARTIE POLITYCZNE DOTYCZĄCE ROD 

ORAZ OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O ROD 

W dniu 11 stycznia 2013 roku we Wrześni woj. wielkopolskiego odbyło się 
nadzwyczajne walne zebranie informacyjne działkowców z terenu powiatu wrzesińskiego, 
którego celem było zapoznanie użytkowników działek i ich rodzin z propozycjami projektów 
Ustawy o ROD przygotowywanych przez partie polityczne tj. Solidarną Polskę, PO, SLD, 
ale szczególnie z projektem Ustawy o ROD przygotowanym przez Komitet Inicjatywy 
Ustawodawczej i złożonym do Marszałka Sejmu jako Projekt Obywatelski. 

Uczestnicy spotkania propozycje uregulowań prawnych w zakresie ogrodnictwa 
działkowego przedstawione przez partie polityczne ( PO oraz Solidarna Polska ) przyjęli z 
dużym niepokojem i niezadowoleniem. Projekty te są całkowicie odmienne od publicznie 
składanych deklaracji po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 
niezgodności z konstytucją Ustawy o ROD z 2005 roku. Zwłaszcza zdecydowany nasz 
sprzeciw budzi projekt przygotowywany przez Klub Parlamentarny PO, na którego czele stoi 
poseł Stanisław Huskowski. Nie zgadzamy się z przedstawionymi propozycjami, które 
głównie doprowadzą do: 

> wygaszenia praw posiadanych dotychczas przez działkowców 
> nacjonalizację lub komunalizację własności działkowców 
> likwidację pozarządowej organizacji działkowców i przejęcie jej majątku przez 

państwo 
y podporządkowania podmiotów zarządzających ogrodem właścicielowi terenów 
> przejęcia zarządzania ogrodem bezpośrednio przez właściciela terenu lub 

narzucenia działkowcom zarządcy 



> brak mechanizmów chroniących ogrody przed likwidacją lub nadużywaniem 
uprawnień przez właściciela terenu 

> podatki za altany oraz obowiązek ich przebudowy w ciągu 10 lat 
> odebranie dotychczasowych bezterminowych praw do działek 
> finansowanie porządkowania ( rekultywacji ) terenu po likwidacji ogrodu ze 

środków działkowców 

Naszym zadaniem takie uregulowania prawne doprowadzą do likwidacji Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych - unicestwienia ponad 120 letniej tradycji ogrodnictwa w naszym 
kraju. Po dokładnej analizie propozycji okazuje się, że interes nas działkowców i naszych 
rodzin nie jest już tak ważny jak kilka miesięcy wcześniej a ważniejsze są interesy właścicieli 
gruntów dzisiaj użytkowanych bezpłatnie przez Rodzinne Ogrody Działkowe. Nam 
działkowcom wydawało się, że żyjemy w demokratycznym państwie prawa. Nie możemy 
uwierzyć, że partia PO na którą głosowała liczna rzesza działkowców chce zlikwidować naszą 
niezależność i samorządność oraz pozbawić nasze miasta oaz zieleni i miejsc wypoczynku dla 
wielu tysięcy rodzin. Na takie działania nie może być i nigdy nie będzie zgody działkowców, 
polskich obywateli. 

Najważniejszą sprawą dla nas działkowców na dziś jest ratowanie Ogrodów. 
Uczestnicy spotkania zdecydowanie udzielają jednomyślnego poparcia dla 
Obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD, która powinna zastąpić uznaną za 
niekonstytucyjną Ustawę o ROD z 2005 roku. Tylko ten projekt zawiera zapisy, które 
zabezpieczają dalsze funkcjonowanie istniejących ogrodów. Mamy nadzieję, że politycy 
zaufają nam działkowcom i zdecydowanie poprą nasz projekt, który jest gwarantem 
pogodzenia interesów wszystkich grup społecznych, co pozwoli mocniej i sprawniej budować 
społeczeństwo obywatelskie. 

Z poważaniem: 
Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych 

Powiatu Wrzesińskiego 

Otrzymują: 
1. egz. nr 1-10 - adresaci 
2. egz. nr 11 - KR PZD Warszawa 
3. egz. nr 12 - OZ PZD Poznań 
4. egz. nr 13 - a/a 


