
STANOWSKO 

Walnego Zebrania Rodzinnego Ogrodu Dziełkowego im. T.Kościuszki 

w Elblągu odbytego w diu 13 kwietnia 2013 roku w sprawie projektu ustawy o ogrodach 

działkowych przedstawionego przez posłów Platformy Obywatelskiej. 

Członkowie Polskiego Związku Działkowców użytkownicy działek 

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. T. Kościuszki w Elblągu zgromadzeni na Walnym 

Zebraniu w dniu 13 kwietnia 2013 roku po zapoznaniu się z treścią projektu ustawy o ogrodach 

działkowych złożonego do laski marszałkowskiej przez posłów Platformy Obywatelskiej 

wyrażają zaniepokojenie i niezadowolenie z z tak niekorzystnych postanowień proponowanej 

ustawy. Proponowane rozwiązania wskazują, że działkowcy zoztaną pozbawieni wieloletniego 

dorobku i praw nabytych w okresie ponad 120 letniego funkcjonowania ogrodów w 

Rzeczpo soli tej Polskiej między innymi przez: 

wygaśnięcie prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z likwidacją 

Polskiego Związku Działkowców, 

c* nacjonalizację majątku PZD - organizacji pozarządowej, 

os komunalizacę lub nacjonalizację infrastruktury w ogrodach, 

<* obciążenie działkowców opłatami za korzystanie z istniejącej obecnie infrastruktury 

ogrodowej, 

<m odebranie działkowcom prawa do bezczynszowego korzystania z terenów stanowiących 

własność gminy lub państwa, 

<m podporządkowanie ogrodów właścicielom gruntów, 

(m funkcjonowanie ogrodów działkowych na podstawie krótkoterminowych umów dzierżawy 

zawieranych na warunkach określonych przez właścicieli gruntów, 



cs duża swoboda wypowiadania umów dzierżawy przez właściciela gruntów, 

c* ustalanie opłat za korzystanie z działek na podstawie wolnorynkowych cen nieruchomości 

gruntowych, 

«5 założenia dotyczące ustalenia opłat za korzystanie z działek na podstawie wolnorynkowych 

cen nieruchomości gruntowych, 

en ustalanie podatków i opłat łącznie z opłatami za " prowadzenie ogrodu" wskazuje, że opłaty 

będą zbyt dużym obciążeniem dla użytkowników w szczególności dla emerytów, rencistów i 

rodzin wielodzietnych dla których możliwość korzystania z działki jest wielkim dobrem. 

Skutkiem wejścia w życie ustawy uchwalonej na podstawie projektu 

parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej będzie likwidacja ogrodów działkowych w 

krótkim czasie. 

W naszym odczuciu ten projekt ustawy jest szkodliwy dla idei ogrodnictwa diałkowego 

w Polsce i pozostaje w jaskrawej sprzeczności z publicznie składanymi zapewnieniami 

zarówno Pana Premiera jak i wielu parlamentarzystów, że "działkowcom nie stanie się 

krzywda". Zdecydowanie negatywnie oceniając projekt ustawy o ogrodach działkowych 

opracowany przez parlamentarzystów PO zwracamy się z apelem do: Pani Marszałek Sejmu 

Ewy Kopacz, Pana Premiera Donalda Tuska - Prezesa Platformy Obywatelskiej jak 

i parlamentarzystów o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o rodinnych ogrodach 

działkowych. 

W naszym przekonaniu zachowuje on ducha i idee ruchu ogrodnictwa działkowego w 

Polsce, spełnia oczekiwania społeczności działkowej, zabezpiecza interesy i prawa 

dziełkowców i dorobek wielu pokoleń użytkowników działek. 

Projekt obywatelski został opracowany z poszanowaniem zasad Konstytucji RP oraz 

uwzględnia stanowisko Trybunału Konstytucyjnego zawarte w wyroku z dnia 11 lipca 2011 

roku. 



Podkreślamy, że obywatelski projekt ustawy popierany jest przez działkowców z 

naszego okręgu elbląskiego jaki wszystkich działkowców o czym świadczy złożenie ponad 920 

tysięcy podpisów na listach poparcia. 

Z upoważnienia Walnego Zebrania: 2 

Komisja Rewizyjna ROD 

Komisja Rozjemcza ROD 

Otrzymują: 

1. Pani Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, 

2. Premier Rządu RP Donald Tusk, 

3. Parlamentarzyści Klubu PO. 


