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Poparcie dla obywatelskiego projektu Ustawy o rod złożonego 
przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Działkowców 

Rozpoczniemy nietypowo od pytania: czy ktoś nie znający problemów 
działkowców, a więc ktoś z zewnątrz, może opracować lepiej projekt 
ustawy dający możliwość dalszego dobrego rozwoju ogrodnictwa dział-
kowego niż sami działkowcy wsparci rzeszą prawników ? 

Jesteśmy przekonani, że nie ! 
unarie nam projekty ustawy PO i ¿solidarnej Polski mogą poważnie w 

razie uchwalenia czegoś podobnego skrzywdzić działkowców, gdyż mają-
tek zostanie znacjonalizowany, przejmie Skarb Państwa i właściciele 
gruntów- miasta i gminy, wygaszone zostaną dotychczas posiadane prawa 
działkowców do wieczystego użytkowania gruntów bez opłat, podporząd-
kowane zostaną, ogrody właścicielom terenów, nawet z narzuceniem zarząd-
ców, nałożone zostaną na działkowców opłaty za korzystanie z terenów 
ustalone według rynkowej wartości gruntów, wprowadzone zostaną opłaty 
podatku rolnego i od altan, zniesione zostaną mechanizmy chroniące 
ogrody przed likwidacją lub nadużywaniem uprawnień właściciela terenu 
w przypadku spraw spornych. 

A niektórzy politycy twierdzą, że '.'.działkowcom nie stanie się 
krzywda". Będą to przecież całkiem nowe wolnorynkowe zasady. 

Tylko obywatelski projekt Ustawy o rod złożony przez Komitet Inicja-
tywy Ustawodawczej Działkowców, uwzględniający wymogi orzeczenia Try-
bunału Konstytucyjnego, przewiduje: 

- zachowanie prawa do działki, zachowanie zwolnienia z czynszu 
dzierżawnego, zachowanie majątku na działce, zachowanie zwolnienia 
z podatku, zachowanie charakteru i funkcji ogrodów działkowych, 
pełną swobodę zrzeszania, odszkodowanie i działkę zamienną, przy 
likwidacji ogrodu. 

Popieramy ten projekt. Na naszym ogrodzie liczącym 384 działki 



działkowcy zebrali, mimo niesprzyjających warunków zimowych, 550 
podpisów z poparciem dla projektu Ustawy złożonego przez Komitet 
Inicjatywy Ustawodawczej Działkowców. 

Wszystkie inne projekty to zamach na prawa działkowców z ich 
krzywdą. 

Dlatego też prosimy Panią Marszałek i za Pani pośrednictwem 
Wszystkich Posłów Sejmu EP o solidne zajęcie się projektem Ustawy 
przekazanym przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Działkowców 
i przy uchwalani u ostatecznej wersji Ustawy o rod uwzględnienie 
dokonanych tam zapisów. 
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