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My: Zarząd i działkowcy, uczestniczący w obradach Walnego Zebrania członków Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego „im. Leśne Oczko" w Nowym Kisielinie k/Zielonej Góry, jesteśmy 
przeciwni Projektowi Ustawy o Ogrodach Działkowych, opracowanego przez zespół posłów 
Platformy Obywatelskiej, pod kierunkiem pana Stanisława Huskowsklego. 
Powodem naszej determinacji Jest zbyt radykalne a Jednocześnie bardzo niekorzystne i 
krzywdzące wszystkich polskich działkowców przedstawione stanowisko Platformy 
Obywatelskiej, które polega głównie na zdecydowanym I bezkompromisowym ograniczeniu 
dotychczasowych praw działkowców 1 tym samym bardzo dużym pogorszeniu warunków na 
jakich, w przyszłości miałyby istnieć i funkcjonować ogrody. Projekt ten Jednoznacznie i 
bezpowrotnie wprowadza nieodwracalne zmiany tj.: 
• unieważnia - anuluje obecne prawa użytkowania wieczystego i zwykłego 

do bezpłatnego użytkowania gruntów w istniejących ogrodach 
• wprowadza płatny system korzystania z gruntów, w oparciu o zawierane umowy 

czasowe, które nie dają żadnej gwarancji, że umowy takie będą przez właściciela 
terenu dotrzymane w czasie 

• zawłaszcza - nacjonallzuje I komunallzuje /przez właściciela gruntów całą 
infrastrukturę ogrodową tj. sieci wodociągowe, energetyczne, ogrodzenia Itp. 

- uwzględnia tylko jedną strukturę organizacyjną tzn. tylko ogrodową, 
• całkowicie podporządkowuje zarządy ogrodowe właścicielowi terenu i 

dopuszcza zarządzanie ogrodem przez właściciela 
- wprowadza podatki od zajmowanych terenów, które byłyby ustalane na podstawie 

ceny rynkowej oraz dodatkowo opodatkowuje działkowców z tytułu posiadania altan 
a zarządy ogrodów za posiadane obiekty budowlane 

- uznaje i stoi na stanowisku, że majątek działkowca na zajmowanej działce nie 
stanowi Jego własności, lecz z „automatu" staje się własnością właściciela terenu 

- zakazuje posiadania altan o powierzchni większej niż 20 m2. 
Projekt ustawy autorstwa PO rozwiązuje mecenasa działkowców tj. Polski Związek Działkowców i 
tym samym Jego dotychczasową centralną strukturą, która przez dziesiątki lat skutecznie broniła 
działkowców I udzielała Im wszechstronnej pomocy. 

Z tych to właśnie powodów działkowcy są przeciwni I mówią stanowcze „nie" dla tej propozycji tejże 
ustawy. 
Otrzymują; 
Kluby parlamentarne PO, PIS, SLD, Solidarnej Po 



i * 
« 

s 

/ n r-f o ^ » a J 
iL 'L j 

^ U J ^ í / I 1 


