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S T A N O W I S K O 
uczestników walnego zebrania informacyjnego ROD 

im. "A. Mickiewicza" w Głubczycach woj. Opolskie 

w sprawie: propozycji do ustawy o ogrodach działkowych posłów Platformy 
Obywatelskiej. 

Szokiem dla działkowców zrzeszonych w Polskim Związku 
Działkowców był Wyrok Konstytucyjnego z dnia 11 Lipca 2012r. 
unieważniający 24 artykuł ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
opracowane przez zespół parlamentarzystów PO pod kierunkiem posła 
Stanisława Huskowskiego z Wrocławia. 

W tych propozycjach wskazuje sie jakie konsekwencje 
organizacyjne i finansowe poniesie milion polskich rodzin, w przypadku 
uchwalenia proponowanych rozwiązań. Propozycje zespołu posła 
St. Huskowskiego oznaczają między innymi: 
- radykalne pogorszenie warunków funkcjonowania ogrodów, 
- wygaszenie praw działkowców do terenów i zastąpienie ich 
odpowiednimi umowami o charakterze czasowym, 
- nacjonalizacja infrastruktury ogrodowej, 
- likwidacja organizacji Związkowej działkowców 
-wprowadzenie podatków od altan i zmniejszenie ich powierzchni, 
- nałożenie na działkowców opłat za korzystanie z terenów w oparciu o 
wartość rynkową gruntów, 
- likwidacja PZD i użytkowania wieczystego gruntów, 
- z majątku PZD tworzy się Krajowy Fundusz Ogrodowy. 

Szanowna Pani Marszałek- czy na takie grabieżne rozwiązania, 
prowadzone w majestacie prawa oczekuje społeczeństwo polskie, w 
okresie 
blisko 70-lecia istnienia Państwa Polskiego, czy na tak haniebne ich 



potraktowanie, a ich majątek wypracowany własną pracą i za własne 
pieniądze należy im się odebrać i zniszczyć ich działki i ogrody 
działkowe. Tego nie dokonał żaden najeźdźca i żaden rząd nie 
przestrzeni od 1945r. Zapytujemy dlaczego nasze Państwo traktuje 
rodziny o najniższym statusie majątkowym w tak okrutny sposób. 

My działkowcy bedziemy nadal walczyc o swoje i o prawo do 
samoorganizacji tak potężnego ruchu działkowego, który w niczym 
naszemu Państwu i obywatelim nie zagraża. 

Zwracamy sie z prośbą o opamiętanie sie nie krzywdzenie 10% 
polskich obywateli 

Z poważaniem 
w imieniu działkowców-

uczestników walnego zebrania podpisują: 

Przewodniczący Przewodniczący Prezes ROD 
Komisji Rozjemczej Komisji Rewizyjnej 

Michał Załężny 

Głubczyce, dnia 22 Styczeń 2013r. 


